PROJEKT PROTOKOŁU NR III/2018
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 28 grudnia 2018 roku
Obrady III Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku.
Obrady rozpoczęto 28.12.2018 O godz. 08: 41, a zakończono o godz. 10: 44 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Rady:
1. Marcin Kus
2. Józef Kowaś
3. Tomasz Nosol
4. Tadeusz Wrona
5. Róża Zgorzelska
6. Mariusz Wdowikowski
7. Grzegorz Thiel
8. Joachim Sobek
9. Piotr Samson
10. Bogusława Poremba
11. Fabian Patron
12. Jerzy Kunert
13. Jan Hojdem.
Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku Jerzy Kunert.
Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum.
Na 13 Radnych obecnych było 13. Listy obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Odśpiewany został hymn państwowy.
Przed przystąpieniem do uchwalenia Porządku obrad Przewodniczący oddał głos
Burmistrzowi Głogówka.
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek o poszerzenie Porządku obrad
o następujące projekty uchwał:
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- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1 poprzez utworzenie dodatkowej
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku
przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla uczniów klas VII i VIII,
- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez utworzenie dodatkowej
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku
przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku.
Burmistrz wskazał, że powyższe projekty były przedmiotem analiz podczas posiedzeń
Komisji. Wyjaśnił, że są one urzeczywistnieniem optymalnego dla wszystkich wariantu.
Kolejno wniósł o prowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.
W tym miejscu Burmistrz poprosił Skarbnika o wyjaśnienie istoty zmian.
Skarbnik Gminy Rafał Duszewski wskazał, że zmiany w przedstawionych projektach
są konsekwencją opracowanej uchwały budżetowej na 2019 rok. Zmiany te uściślają
i dopracowują główne kwestie finansowe.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zapytał, kto z Radnych jest za
przyjęciem wniosku Burmistrza Głogówka o poszerzenie Porządku obrad o wyżej
wymienione uchwały.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie znowelizowany Porządek obrad.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z I oraz II Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
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3. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022:
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok,
b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Głogówek na lata 2019 – 2022.
4. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok oraz planów pracy
Komisji stałych Rady:
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Głogówku na 2019 rok,
b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Głogówku na 2019 r.,
c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Głogówku na 2019 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w

sprawie

wyznaczenia

przedstawicieli

reprezentujących

Gminę

Głogówek

w Zgromadzeniu Związków Gmin „Aqua Silesia”,
b) w sprawie uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego,
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i

modernizacji

urządzeń wodociągowych

będących w

posiadaniu

Zakładu

Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w latach 2017-2019,
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2019,
e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek
w 2019 roku,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości

stawek

i

sposobu

pobierania

opłat

za

parkowanie

pojazdów

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie
miasta Głogówek,
g) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
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i) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice,
k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba,
l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice,
m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik,
n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie,
o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze,
p) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla
uczniów klas VII i VIII,
q) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez
utworzenie

dodatkowej

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku,
r) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.,
s) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 20182021.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie III Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z I Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z II Sesji
Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany
pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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Ad 2.
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy, której szczegóły znajdują się
w zapisie nagrania pod adresem:
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html

Ad 3.
Przewodniczący przystąpił do uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji w sprawie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: przyjęto do wiadomości.
Opinia Komisji Rewizyjnej: przyjęto do wiadomości.
Następnie głos zabrał Burmistrz, który poinformował, że projekt budżetu, który został
dostarczony radnym około 15 listopada stanowi bazę i punkt wyjściowy do dalszej pracy.
Ponadto projekt ten został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Do
przedstawionego projektu została zastosowana autopoprawka, którą otrzymali Radni.
Kontynuując Burmistrz stwierdził, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest to budżet na
miarę naszych marzeń, ale nie jest to też budżet zły. Jednakże będzie on wymagał zmian
w ciągu roku oraz dostosowania do oczekiwań. Burmistrz przedstawił, że w następstwie
złożonych przez Radnych wniosków w projekcie budżetu wprowadzono następujące zmiany:


wykreślono takie zadania inwestycyjne jak:
- budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego w Racławicach Śląskich, na kwotę

730 tys. złotych,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego
w Twardawie na centrum integracyjne kultury i sztuki – 120 000 złotych,
- modernizacja dróg gminnych na kwotę 120 000 złotych,
- wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni na kwotę 17 300 złotych,
- remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych na kwotę 182 308 złotych;


wprowadza następujące zadania:
- przebudowa drogi gminnej Wierzch – Mionów na kwotę 1 888 588,91 złotych, co
konsumuje część skreślonych środków na remonty dróg gminnych,

5

- trakty komunikacyjne z Rynku do ul. Dąbrowskiego, przełożenie kostki na ul. Reja
i ul. Sienkiewicza na 30 000 złotych,
- wprowadzenie nowej, docelowej organizacji ruchu na kwotę 200 000 złotych,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzepcze na kwotę 25 000 złotych,
- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach, audyt, wykonanie
na kwotę 215 000 złotych,
- termomodernizacja Ratusza, remont dachu, wymiana okien, dokumentacja plus audyt, na
kwotę 25 000 złotych,
- dostosowanie wejścia do Ratusza dla osób niepełnosprawnych – 8 000 złotych,
- wykonanie projektu technicznego dla kotłowni gazowej dla OSP Głogówek – 5 000
złotych,
- modernizacja kuchni Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich na kwotę
115 000 złotych,
- wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych na kwotę
150 000 złotych,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Kierpniu na
kwotę 100 000 złotych,
- wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni Rzepcze PR2 na kwotę 17 000
złotych,
- oświetlenie uliczne Gmina Głogówek, dodatkowe oprawy i słupy uliczne na kwotę
60 000 złotych,
- dokumentacja projektowa, modernizacja stadionu Fortuna Głogówek, na kwotę 30 000
złotych,
- montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
na kwotę 30 000 złotych.
Zwracając się do Radnego Wdowikowskiego, Burmistrz poinformował, że piłkochwyty
zostały uwzględnione w wydatkach bieżących.
Kontynuując Burmistrz poinformował, że ponadto wniesiono zmiany w załączniku nr 8
„zestawienie kwot i zakres dotacji na 2019 rok” poprzez zwiększenie dotacji spoza sektora
finansów publicznych, tj. wzrasta działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na
kwotę 20 000 złotych – kluby sportowe z terenu Gminy Głogówek. Wprowadzono także
zmianę w postaci zabezpieczenia środków na realizacje programu zdrowotnego szczepień
przeciwko wirusowi HPV. Reasumując Burmistrz podkreślił, że podejmowana dzisiaj
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uchwała będzie stanowiła temat do dalszych rozmów i modyfikacji. Obecnie podejmowane są
czynności w kierunku szukania oszczędności. Od stycznia nie będzie już rzecznika
prasowego, ponadto powstaną oszczędności na etetach w wyniku reorganizacji świetlic.
Burmistrz wskazał, że decyzja w tym temacie jest już ostateczna, jednakże istnieją nowe
propozycje dla zainteresowanych, którym zależy na utrzymaniu obiektów.
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Anna Barysz, która zdementowała pojawiające
się w mediach informacje o tym, że zamykane są świetlice. Podkreśliła, że żadna świetlica nie
jest zamykana. Wskazała, że budynek świetlicy w Kazimierzu nadal należy do Sołectwa.
Natomiast w Racławicach Śląskich nie działała świetlica, a kawiarenka internetowa, która
powstała w 2008 roku. Sprzęt tam się znajdujący jest już przestarzały, a w ostatnim okresie
nikt z kawiarenki tej nie korzystał. W związku z czym kawiarenka została zlikwidowana,
a jej pomieszczenia przekazane zostaną do dyspozycji Sołectwa. Podobnie sytuacja rysuje się
w Kazimierzu oraz Biedrzychowicach.
W kwestii świetlicy w Mionowie, także nie ma mowy o likwidacji. Pomieszczenia
świetlicy są do dyspozycji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Pani Sekretarz wskazała, że świetlica
ta nie spełniała wymogów świetlicy środowiskowej, gdyż pełniła rolę świetlicy wiejskiej.
Tymczasem działania świetlicy wiejskiej nie mogą być finansowane ze środków „AA”.
Znajdujący się tam sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji Sołectwa. Oszczędności z tego
tytułu to kwota około 10 000 złotych, które będą mogły być przekazane na inne cele dla
innych Sołectw.
Następnie

pani

Sekretarz

poinformowała

o

planowanej

reorganizacji

punktu

konsultacyjnego w Głogówku. Podała, że pracownik urzędu przejmie obowiązki wynikające
z programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, które będzie pełnić w ramach
pełnego etatu.
Burmistrz dodał, że w wyniku wyłącznej inicjatywy Burmistrza do przedłożonego
Radnym projektu wprowadzona została autopoprawka, która dotyczy głównie wyżej
przedstawionych zadań inwestycyjnych. Wskazał także, na ograniczenia zaszłościami. Jak na
przykład sama opłata za budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wynosi
300 000 złotych.
Radny Tomasz Nosol zapytał, dlaczego wykreślone zostały przedsięwzięcia z Funduszu
Sołeckiego.
Burmistrz wyjaśnił, że Fundusz Sołecki będzie realizowany w tym, co zostało podjęte.
Wykreślenie jest tylko i wyłącznie zabiegiem technicznym, który zostanie wyprostowany
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w styczniu. Wypadły inwestycje drogowe, ponieważ rozpisane zostanie jedno zamówienie na
wszystkie inwestycje drogowe, według jednej specyfikacji.
Radny Józef Kowaś zapytał o wykreślenie inwestycji polegającej na przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie.
Burmistrz odpowiedział, że dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów w Twardawie
w tej kwestii. Budynek jest własnością PKP, wobec czego konieczny byłby najem plus koszty
dodatkowe. Ponadto mieszkańcy Twardawy dość gremialnie wypowiedzieli się, że budynek
znajduje się zbyt daleko od centrum. W związku z czym złożona została propozycja
dotycząca wykonania przybudówki w remizie OSP, celem zapewnienie warunków
świetlicowych.
Radny Mariusz Wdowikowski zapytał o wykreślenie pozycji dotyczącej remontu dróg
oraz wprowadzenie pozycji: przebudowa drogi gminnej Wierzch – Mionów.
Burmistrz wyjaśnił, że wartość inwestycji dotycząca przebudowy drogi Wierzch –
Mionów opiewa na kwotę ok 1 888 000 złotych, z czego około 50% to wkład własny i te
środki zostały tam zabezpieczone. Burmistrz poprosił o nie traktowanie tych zabiegów, jako
odejście od remontów dróg. Czynności te były konieczne z uwagi na zachowanie zasady
bilansowania się budżetu.
Radny Wdowikowski zapytał także, czy w przypadku możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na zakup nowych samochodów strażackich, Burmistrz będzie takim działaniom
przychylny.
Burmistrz odpowiedział, że jak najbardziej, ale tylko przy współfinansowaniu.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba poinformowała, że na stronie internetowej
Razem dla Głogówka ukazała się informacja, że w Domu Ludowym w Racławicach Śląskich
nie ma gospodarza. Radna zaprzeczała tym doniesieniom informując, że gospodarzem jest
Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich, które jest odpowiedzialne materialnie. Poprosiła
o sprostowanie tych informacji.
Burmistrz odpowiedział, że nie jest w stanie pomóc w tej sprawie, ponieważ nie ma
wpływu na zamieszczane na stronie informacje i nie wie kto jest jej administratorem.
Przewodniczący wskazał, że obecnie trwa dyskusja na temat budżetu na 2019 rok.
Poprosił o zgłaszanie zapytań w tym temacie.
Uwag nie zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący poddał po głosowanie projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.
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Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(12):
Marcin Kus, Grzegorz Thiel, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Piotr
Samson, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Róża Zgorzelska,
Jan Hojdem, Tadeusz Wrona.
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Józef Kowaś
BRAK GŁOSU(0).
Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019 – 2022. Uwag nie
zgłoszono. W związku z czym projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(12):
Marcin Kus, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Mariusz
Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Jan Hojdem, Fabian Patron, Joachim Sobek, Bogusława
Poremba, Jerzy Kunert.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Józef Kowaś.
BRAK GŁOSU(0).

Ad 4.
Kolejno Przewodniczący przystąpił do uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku
na 2019 rok oraz planów pracy Komisji stałych Rady:
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Głogówku na 2019 rok.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: przyjęto do wiadomości, jednocześnie
zawnioskowano o rozbicie tematów na miesiące.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
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Opinia Komisji Rewizyjnej: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Józef Kowaś,
Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Fabian Patron, Marcin Kus, Jerzy Kunert,
Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Głogówku na 2019 r.
Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który stwierdził, że nie czuje się uprawniony do
ingerowania w prace poszczególnych Komisji, jednakże mając na uwadze jakość
planowanych do przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli, uznał za konieczne
ponowne przepracowanie planu pracy przez Komisję Rewizyjną. Wskazując na temat
kwietniowego posiedzenia Komisji stwierdził, że dochodzi tam do przekroczenia uprawnień
Komisji Rewizyjnej, ponieważ Komisja Rewizyjna nie jest władna, by kontrolować spółki
gminne, gdyż nie są one gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Stan ten potwierdza wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 16.06.2015 r., Sygn. akt 2 SA/OI
433/15. Wobec powyższego Burmistrz zachęcił do ponownego przepracowania planu,
ewentualnie przyjęcia go ryzykując jego nieważność.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus wniósł,
o zdjęcie powyższego projektu uchwały z Porządku obrad Sesji i poddanie planu pracy pod
obrady Komisji Rewizyjnej, celem ponownego przeanalizowania.
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek, który został przyjęty
jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad:
c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Głogówku na 2019 r.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Józef Kowaś,
Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Fabian Patron, Marcin Kus, Jerzy Kunert,
Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).

Ad 5.
Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał:
a) w

sprawie

wyznaczenia

przedstawicieli

reprezentujących

Gminę

Głogówek

w Zgromadzeniu Związków Gmin „Aqua Silesia”.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Józef Kowaś,
Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Fabian Patron, Marcin Kus, Jerzy Kunert,
Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
b) w sprawie uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
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Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(12):
Joachim Sobek, Marcin Kus, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Tomasz
Nosol, Piotr Samson, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Fabian Patron, Jerzy Kunert,
Róża Zgorzelska.
PRZECIW(1):
Mariusz Wdowikowski.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i

modernizacji

urządzeń wodociągowych

będących w

posiadaniu

Zakładu

Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w latach 2017-2019.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(12):
Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Józef Kowaś, Piotr Samson,
Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol,
Joachim Sobek.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Marcin Kus.
BRAK GŁOSU(0).
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2019.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Józef Kowaś,
Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Fabian Patron, Marcin Kus, Jerzy Kunert,
Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy
Głogówek w 2019 roku.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(12):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Róża Zgorzelska,
Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Fabian Patron, Piotr Samson, Joachim Sobek, Jerzy Kunert,
Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(1):
Marcin Kus.
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości

stawek

i

sposobu

pobierania

opłat

za

parkowanie

pojazdów
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samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie
miasta Głogówek.
Radny Tomasz Nosol przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie sprawdzenia technicznych możliwości, a następnie wprowadzenia darmowego
parkowania do 15 minut postoju, w strefie parkowania.
Burmistrz odpowiedział, że na chwilę obecną Gmina nie dysponuje parkometrami,
które pozwalałby na rozliczenie 15 minutowego darmowego postoju, w związku z czym brak
jest możliwości technicznych pozwalających na wprowadzenie takich zmian.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Józef Kowaś, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Tomasz
Nosol, Grzegorz Thiel, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Fabian Patron, Marcin Kus, Mariusz
Wdowikowski, Joachim Sobek.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
g) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
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PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
i) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
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PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.
Radny Tomasz Nosol zapytał, czy zapisany w Statutach okres kadencyjności Sołectw
przypadający na 4 lata jest poprawny.
Burmistrz odpowiedział, że wszelkie zmiany w statutach były poddane konsultacjom
społecznym. W związku z czym w przypadku naniesienia jakichkolwiek zmian w treści
Statutu może dojść do powstania zastrzeżeń ze strony Wojewody Opolskiego.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
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ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
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PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
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p) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla
uczniów klas VII i VIII.
Głos zabrał zastępca Burmistrza Sebastian Gerstenberg, który poinformował, że
wprowadzona przez poprzedników reforma edukacji i towarzyszące temu zapewnienia, że
w „Jedynce” wszystkie dzieci się zmieszczą okazały się nieprawdą. W bieżącym roku
szkolnym doszło do sytuacji, kiedy to uczniowie klas VII i VIII musieli przechodzić na lekcje
do budynku Gimnazjum. Sytuacja ta zmusiła władze do podjęcia działań. Pod uwagę brane
były różne rozwiązania, które były szeroko dyskutowane zarówno z dyrektorami szkół jak
i Kuratorium Oświaty. Wprowadzane niniejszymi uchwałami zmiany są najmniej inwazyjne
i spowodują „odchudzenie” Szkoły Podstawowej Nr 1. Zastępca Burmistrza podkreślił, że są
to uchwały intencyjne, które pozwolą na podjęcie dalszych rozmów.
Uwag nie zgłoszono.
Projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
q) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez
utworzenie

dodatkowej

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
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Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
r) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
s) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 20182021.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik imienny głosowania wygenerowany za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych:
ZA(13):
Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Jan Hojdem,
Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba.
PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
BRAK GŁOSU(0).
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Ad 6.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący poinformował o złożonym pisemnym wniosku przez Radnego
Grzegorza Thiel w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia elektronicznego systemu
poboru opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych na ternie gminy Głogówek.
Radny Grzegorz Thiel w woli wyjaśniania poinformował, że rodzice dzieci
uczęszczających do szkół prosili o umożliwienie dokonywania elektronicznych płatności, co
znacznie ułatwiłoby uiszczanie należności.
Radny Mariusz Wdowikowski zwracając się do Członków Komisji Rolnej wniósł
o podjęcie tematu notorycznego zaorywania dróg polnych. Wskazał na konieczność
wypracowania jakichś rozwiązań w tej kwestii.
Radny Marcin Kus poprosił o zlecenie z urzędu służbom oczyszczania miasta
uporządkowanie „łącznika” pomiędzy ul. Damrota a ul. Polną.
Radny Tomasz Nosol zapytał o możliwość połatania dziur w drogach gminnych.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba:


wniosła o przeanalizowanie grafiku odbioru kompostu. Stwierdziła, że konieczne jest
wydłużenie terminu odbioru kubłów brązowych do listopada,



wniosła o zajecie się sprawą barszczu Sosnowskiego, który nasiał się pomiędzy
Twardawą a Głogówkiem.

Sekretarz Gminny Anna Barysz zwracając się do obecnych na sali Sołtysów poprosiła
o zgłaszanie terminów wyborów sołeckich.
Radny Powiatowy Dariusz Kolbek:
1. Wniósł o podjęcie działań w kierunku wznowienia tematu budowy obwodnicy Głogówka.
2. Wskazał, że w 2019 roku przypada 30 rocznica uzyskania „ponownej niepodległości”
przez Polskę. Zaproponował, by z okazji tej rocznicy upamiętnić mieszkańca Głogówka
śp. Tadeusza Jocher, który był Członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska
Opolskiego, poprzez przygotowanie tablicy pamiątkowej.
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3. Poinformował, że Starosta Prudnicki odbył spotkania z Burmistrzami Powiatu
Prudnickiego, podczas których miało być ustalone, że remontowane będą tylko te drogi,
gdzie będzie miało miejsce współfinansowanie 50/50. Zapytał, czy to prawda.
Na początku swojego wypowiedzi Burmistrz odniósł się do ostatnie pytania Radnego
Powiatowego Dariusza Kolbka. Wyjaśnił, że warunkiem Powiatu była partycypacja
w kosztach 50/50. Burmistrz stwierdził, że nie jest to dla Gminy dobry warunek, ale jedyny
jaki był. Burmistrz wyraził ponadto duże zaniepokojenie zamknięciem oddziału położniczoginekologicznego w Prudniku. Poprosił Radnego o przekazanie tej informacji na Radzie
Powiatu. Jak również poprosił o wywarcie presji na władze powiatowe w kierunku większego
zaangażowania na zabezpieczanie mieszkańcom Gminy Głogówek usług z zakresu
publicznego transportu zbiorowego, w związku z wycofaniem się Arrivy.
Odnosząc się do wydarzeń roku 1989 i propozycji Radnego Burmistrz stwierdził, że
to słuszna uwaga i należałoby pójść tym tropem i przygotować odpowiedzią uroczystość oraz
godne upamiętnienie lokalnych działaczy.
W temacie obwodnicy Głogówka wskazał, że zostaną podjęte kroki w tym temacie już
w najbliższym czasie, między innymi poprzez podjęcie uchwały intencyjnej, która następnie
trafi do odpowiedziach instytucji.
Następnie Głos zabrał Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski:


Stwierdził,

że niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy to działania podejmowane przez

przedsiębiorcę

zagrażają

bezpieczeństwu

przeciwpowodziowemu

mieszkańców

Mochowa. Sołtys wskazał, że w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
prywatny przedsiębiorca nabył 0,5 ha terenu zalewowego. W związku z czym
w przypadku powodzi może dojść do zalania 41 gospodarstw. Sołtys zaapelował, by się
pochylić nad tym problemem.


Sołtys przychylił się do wniosku Radnego powiatowego Dariusza Kolbka w kwestii
powrotu do tematu budowy obwodnicy Głogówka.



Wskazał, że istnieje możliwość pozyskania dużych dotacji do remontu dróg transportu
rolnego. Zaproponował, by w ramach takich środków wyremontować drogę polną
Mochów – Mionów, na czym zyskali by także rowerzyści.

Burmistrz zwracając się do Sołtysa poprosił o przedstawienie powyższych uwag na piśmie.
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Dalszych zapytań, wolnych wniosków nie zgłoszono.
W imieniu Rady Miejskiej w Głogówku Przewodniczący złożył wszystkim obecnym
oraz mieszkańcom Gminy, jak również osobom śledzącym transmisję nagrania Sesji najlepsze
życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2019.
Do powyższych życzeń dołączył się Burmistrz Głogówka. Jednocześnie Burmistrz
podziękował Radnym za współpracę, zrozumienie i przychylność w kontekście podjętych
uchwał budżetowych.

Ad 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady
III Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Wolf
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