
1 
 

PROJEKT PROTOKOŁU NR XLVIII/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 czerwca 2018 roku 

 

 

Obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.  

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było 14. Nieobecny Radny Marek Pelka. Listy obecności Radnych, 

zaproszonych do udziału w Sesji gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został 

hymn państwowy.  

Kolejno Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka Andrzejowi 

Kałamarzowi, który wniósł o wprowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, tj. do Wód Polskich. 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie przekazania do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków znajdzie się w punkcie 4, litera „e” Porządku obrad. Następnie zapytał o dalsze uwagi 

do Porządku obrad. W związku z ich brakiem pod głosowanie został poddany Porządek obrad 

w brzmieniu, jak poniżej: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 

kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok, 
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021, 

c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka, 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek, 

e) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLVII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku.  

Radna Róża Zgorzelska wskazała, że nie ma uwag do protokołu gdyż ten jest 

poprawny, natomiast ma uwagę do Burmistrza. Oświadczyła, że gdyby Burmistrz czytał 

protokół, udzielił by właściwej odpowiedzi na zadane przez nią pytanie na poprzedniej sesji. 

Tymczasem odpowiedź jest nie na temat i jak stwierdziła, szkoda dokonanej opłaty 

pocztowej. 

Burmistrz wskazał, że skoro wpłynęło pytanie musiała być udzielona odpowiedź.  

Radna Zgorzelska oświadczyła, że w protokole pytanie zostało jasno zapisane – 

chodziło o drogę „Siedlung”. Natomiast Burmistrz w odpowiedzi żąda sprecyzowania 

i wskazania konkretnej drogi. Radna uznała to za kpinę.  

Przewodniczący przypomniał, że prosił o składanie zapytań bądź uwag do projektu 

protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie, którego wynik 

przedstawiał się następująco: 13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy 

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad 3.  

Nie zgłoszono uwag do Informacji nt. działalności placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2017/2018, kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych 

przez dyrektorów. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 4.  

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że w projekcie który uprzednio otrzymali Radni 

wystąpiły dodatkowe zmiany.  

Pani Skarbnik Ilona Hudaszek wyjaśniła, że dodatkowa zmiana dotyczyła 

wprowadzenia kwoty w wysokości 43 tysięcy złotych a remont obiektu bramy zamkowej. 

Uwag nie zgłoszono.  

Projekt został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 -2021. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało. 

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

 Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad. 

Ad 5. 

Zapytania Radnych. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, kiedy i w jaki sposób będzie remontowana droga 

w Biedrzychowicach potocznie  nazywana „Siedlung”, na remont której zabezpieczone 

zostały pieniądze z funduszu sołeckiego. Radna wskazała, że tym razem oczekuje poważnej 

odpowiedzi.  
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Radny Piotr Bujak: 

1. Zwrócił uwagę, że podczas obrad Sesji w punkcie „wolne wnioski” pytania zadają 

także Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Głogówek. W związku z czym Radny zapytał, 

czy i w jaki sposób udzielane są odpowiedzi na te pytania.  

2. Wniósł o zmianę sposobu zawiadamiania Sołtysów o Sesji, tak by otrzymywali oni 

wszystkie materiały adekwatne do Radnych.  

3. W kontekście otrzymanej odpowiedzi dotyczącej remontu wejścia do MGOK 

w Głogówku, mówiącej o tym, że praco zostały już dawno zaplanowane i będą 

wykonane. Uznał, że jest to dość interesujące, gdyż wejście do obiektu w obecnym 

stanie, znajduje się już od dłuższego czasu. Wobec czego poprosił o uszczegółowienie 

przekazanej informacji w zakresie tego, jak i kiedy zostanie przeprowadzony remont 

oraz jaki będzie jego zakres.  

Ad 6.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas 

dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.   

Ad 7. 

Wolne wnioski i informacje.  

  Radny Tomasz Nosol podziękował za położenie asfaltu na drodze pomiędzy Zawadą 

a Sysłowem oraz za połatanie dziur w drodze Mionów – Wierzch.  

 Radny  Piotr Bujak stwierdził, że głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym 

wynagrodzeni Burmistrza wzbudziło duże zainteresowanie. Radny wytłumaczył, że sposób 

głosowania opozycji był wynikiem manifestacji przeciwko „pozoranctwu”. Oświadczył, że: 

„ta uchwała jest niczym innym jak pozoranctwem, a nie spełnieniem założeń tej obniżki. Bo 

Państwo dobrze wiecie, że kwota o którą obniża się wynagrodzenie Burmistrza jest 

zapewnieniem mu miękkiego lądowania.” Radny wskazał, że ustawodawca zakładał 

obniżenie o 20%, czego nie ma w tej uchwale, gdyż został zastosowany zabieg w postaci 

podniesienia dodatku specjalnego do wynagrodzenia w wysokości 40%. 

 Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że jeżeli Radny Bujak ma wątpliwości, co do 

zgodności uchwały z prawem, powinien sprawę zgłosić do nadzoru.  
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 Przewodniczący stwierdził, że należało podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza, w celu dostosowania do obowiązującego prawa i to zostało uczynione. 

 

 Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski podziękował za budowę drogi prowadzącej 

do remizy OSP. Wskazał jednak na konieczność wyczyszczenia kanalizacji burzowej w ciągu 

tej drogi. Następnie Sołtys wskazał, że w ciągu ostatnich 2-och miesięcy miały miejsce 

dwukrotne korekty czasu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa 

Mochów.  Stwierdził, że dochodziło do zapalania latarni około dwie godziny przed czasem. 

Uznał, że dodatkowe godziny zbędnego oświetlania, generują niepotrzebne koszty. 

Zaapelował o przegląd godzin włączania i wyłączania oświetlania ulicznego na terenie 

Gminy.  

Radny Andrzej Wawer zwracając się do Sołtysa Kokurowskiego stwierdził, że zadaje 

on pytania i podchodzi do rozwiazywania problemów okrężną drogą. Wskazał, że wystarczy 

zadzwonić do Spółki i poinformować panią Prezes o kwestii niedrożnej kanalizacji burzowej.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 9.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


