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PROTOKÓŁ NR 2/2019 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 22 stycznia 2019 roku 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Sali 

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji 

wg załączonej listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 6. Nieobecny radny Marcin Kus. 

Ponadto w obradach uczestniczył Burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

 

 

Ad 1.  

 Nie zgłoszono uwag do złożonej "Informacji nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie". 

Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na Sesję: 

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2019 r. 

Przewodniczący poinformował, że projekt ten będzie rozpatrywany dopiero podczas 

obrad sesji. 
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b) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek 

Spółka z o.o. należących do Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich. 

Burmistrz poinformował, że otwarcie PSZOK-u nastąpi w pierwszych dnia lutego i będzie 

on czynny w środy i soboty.  

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał, czy w PSOK-u możliwe będzie deponowanie opon 

z traktorów i maszyn rolniczych.  

Na salę posiedzeń poproszony został kierownik referatu Mienia Komunalnego i Ochrony 

Środowiska, który odpowiedział na powyższe pytanie. Kierownik poinformował, że odpady 

mogą być deponowane przez osoby prywatne, które złożyły deklarację i dokonały wymaganej 

opłaty. Szczegółowe informacje znajdują się w Reglanie.  

Dalszych zapytań nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program 

Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2019 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Głogowiec. 

Brak uwag.  
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Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

g) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Oracze. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Winiary. 

Radny Joachim Sobek poinformował, że mieszkańcy sołectwa Winiary wnoszą o zmianę 

zapisu w statucie dotyczącą kadencyjności Sołtysa. Wskazał, że kadencja Sołtysa powinna 

trwać tyle, co kadencja radnego i burmistrza.  

Burmistrz odpowiedział, że Rada Sołecka podjęła uchwałę podczas swojego zebrania 

i przyjęła Statut w prezentowanej wersji. Zatem Rada Sołecka musi złożyć wniosek 

wprowadzenie o ewentualnych zmian. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

i) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

p) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

q) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek. 

Burmistrz wskazał, że niemniejszy projekt stanowi przymierzenie się do poszerzenia 

i wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 Radny Tomasz Nosol zapytał o możliwość wprowadzenia zmian w kwestii objęcia 

wiosek nadzorem konserwatorskim. 

 Burmistrz odpowiedział, że decyzje zapadają na szczeblu wojewódzkim, Gmina nie ma 

na to wpływu. Nie ma też możliwości wyjścia z układu ruralistycznego. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  
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Projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

r) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

s) w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową. 

Burmistrz poinformował, że przedstawiciele Wojewody Opolskiego zwrócili się do 

Burmistrza Głogówka z prośbą o umożliwienie i pomoc w organizacji obchodów 74. Rocznicy 

Marszu Śmierci w Racławicach Śląskich. Elementem uroczystości rocznicowych ma być 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w 1945 r. 

Jednobrzmiące tablice odsłonięto w minionych latach w Baborowie oraz Kałkowie.  

Pierwotnie określenie „Marsz Śmierci” stosowane było do marszy ewakuacyjnych 

wyruszających z obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy podczas zbliżania się frontów 

alianckich, przede wszystkim Armii Czerwonej w 1944 i 1945 r. W trakcie marszy, więźniowie 

skrajnie wymęczeni pobytem w obozie i morderczą pracą mieli przemieszczać się w głąb III 

Rzeszy, gdzie mieli służyć jako darmowa siła robocza, głównie na potrzeby przemysłu 

zbrojeniowego. Na skutek dramatycznych warunków, śmiertelność podczas marszy była 

bardzo wysoka. Niekwestionowanym pozostaje fakt, iż jedna z tras marszu wiodła przez 

Racławice Śląskie, gdzie także zabrał on swe śmiertelne żniwo. W związku z powyższym 

wybór lokalizacji tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia 1945 r. jest zasadny.  

Burmistrz wskazał, że niniejsza inicjatywa została oczywiście skonsultowana z Instytutem 

Pamięci Narodowej oraz Żołnierzy Logistyków i Kuratorium Oświaty. Gminy przychyliła się 

do prośby Wojewody. Posadowienie pomnika nastąpi na placu przy Szkole Podstawowej 

w Racławicach Śląskich.  

Radna Róża Zgorzelska wskazała, że w treści uzasadnienie jest mowa o „niemieckich 

faszystowskich” obozach śmierci. Dlaczego tożsama treść nie może znaleźć się na tablicy. 

Wyraziła swoje niezadowolenie z takiego stanu sprawy.   

Burmistrz odpowiedział, że inicjatorem i fundatorem tablicy jest Wojewoda oraz IPN, 

którzy podjęli decyzję o takiej treści zamieszczonej na tablicy. Podkreślił, że odgórnie 
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zarządzono, że wszelkie zmiany są niedopuszalne. Dodał, że: „Treść inskrypcji na tablicy – 

biorąc pod uwagę różne aspekty wielokulturowości Górnego Śląska - także nie budzi zastrzeżeń 

w kontekście historycznym. Sformułowanie „niemiecki obóz śmierci Auschwitz-Birkenau” jest 

powszechnie akceptowane i nie jest poddawane w wątpliwość. Potwierdzają to chociażby słowa 

Angeli Merkel - Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec z lutego 2018 r. Stwierdziła ona 

wówczas, że „Odpowiedzialność za obozy koncentracyjne spoczywa na Niemcach. 

Tę odpowiedzialność przejmuje każdy kolejny rząd”.  

W podobnym tonie w trakcie sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Federalnej 

Niemiec wypowiadał się także Christian Wulff, stwierdzając, iż „nazwa Auschwitz, jak żadna 

inna jest symbolem niemieckich zbrodni na milionach ludzi”2. Podobnym nazewnictwem 

posługuje się UNESCO – wyspecjalizowana organizacja ONZ, której podstawowym celem jest 

wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki a także 

wzbudzanie szacunku do praw człowieka. Na liście światowego dziedzictwa prowadzonej 

przez tę organizację widnieje bowiem wpis: Auschwitz Birkenau: niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i zagłady (1940-1945). Postulowana tablica upamiętniająca ofiary Marszu 

Śmierci w Racławicach Śląskich będzie zarazem miejscem pamięci grupy ludności 

autochtonicznej, która nie odwróciła wzroku wobec bezmiaru ludzkiej tragedii, a zamiast tego 

wolała nieść pomoc uczestnikom tragicznych wydarzeń 1945 r., niejednokrotnie narażając się 

na śmierć”. 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

4 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymało się.  

 

Ad 3.  

 Przewodniczący Komisji zwrócił się o rozważenie możliwości budowy ścieżki 

rowerowej w pasie drogi pomiędzy Tomicami, a Szonowem.  

 Burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej ścieżka rowerowa z Głogówka do 

Głogowca będzie wykonana nakładami własnymi Gminy.  

  

 Radny Tomasz Nosol zgłosił potrzebę budowy łapaczy wody opadowej w pasie drogi 

gminnej w miejscowości Wierzch na wysokości plebanii.  

 

 Radny Joachim Sobek poinformował, że na ostatnim zebraniu sołeckim Sołectwa 

Winiary pojawiła się inicjatywa dotycząca lokalizacji pomnika Rafała Ubrana.  



7 
 

Burmistrz wskazał, że otrzymał pismo w teju sprawie. Wyjaśnił, że inicjatywa nie leży 

w gestii Gminy, a IPN-u. Takie procedury trwają około dwóch lat. Burmistrz poinformował, że 

odpowiedzenie dokumenty zostały złożone i oczekiwana jest odpowiedź.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów  

 

Mariusz Wdowikowski 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


