PROJEKT PROTOKOŁU NR X/2019
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 maja 2019 r.
Obrady X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku.
Obrady rozpoczęto 27-05-2019 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
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. Jerzy Kunert
12. Jan Hojdem
13. Bernard Dembczak
14. Ewelina Barton
Nieobecny radny Fabian Patron.
Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku Jerzy Kunert.
Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum.
Na 15 Radnych obecnych było 14. Lista obecności Radnych stanowi załącznik do protokołu.
Odśpiewany został hymn państwowy.
Przewodniczący odczytał proponowany Porządek obrad, następnie oddał głos
Burmistrzowi Głogówka.
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek formalny o poszerzenie Porządku
obrad o niżej przedstawione projekty uchwał, które zostały radnym przedstawione podczas
prac Komisji:
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- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.
- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą
Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głubczycach.
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
Przewodniczący zapytał o uwagi do powyższego. Uwag nie zgłoszono. Wobec czego
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Głogówka o poszerzenie
Porządku obrad o wyżej wymienione uchwały.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie znowelizowany Porządek obrad,
który przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16 kwietnia 2019 r.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Głogówek za 2018 rok.
4. Debata nad raportem.
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5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.
6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:
a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2018 r.,
b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2018 r.,
d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,
e) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek,
f) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy
Głogówek,
g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka,
h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka,
b) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg
gminnych na terenie gminy Głogówek,
c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018,
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Głogówek.
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022.
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h) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
i) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
j) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą
Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Głubczycach.
k) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z IX Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 2.
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak przedstawił informację o swojej pracy oraz o pracy
Zastępcy Burmistrza Sebastiana Gerstenberga w okresie miedzy sesjami, 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.
Burmistrz przedstawił raport o stanie Gminy, który stanowi załącznik do protokołu,
jak również znajduje się pod adresem:
http://bip.glogowek.pl/download/attachment/7420/raport-o-stanie-gminy.pdf ,
oraz w zapisie nagrania obrad sesji pod adresem:
http://bip.glogowek.pl/download/attachment/7420/raport-o-stanie-gminy.pdf .
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Ad 4.
Debata nad raportem.
Radna Ewelina Barton zapytała, czy planowany jest remont budynków będących
własnością Gminy na ulicy Piastowskiej.
Burmistrz odpowiedział, że prowadzone są i będą niezbędne prace remontowe
mieszkań, z uwagi na brak środków. Burmistrz wskazał, że są to mieszkania nisko
czynszowe, w większości bardzo zadłużone, co uwidocznione zostało w Raporcie. Ponadto
przedstawił proponowane rozwiązania, które mogłyby wpłynąć na obniżenie zaległości.
Burmistrz wyjaśnił, że częściowe przyblokowanie remontów w zakresie mieszkań
komunalnych wynika min. z tego, że pod koniec zeszłego roku do Urzędu spłynęło wiele
faktur za rożne prace remontowe i inwestycyjne, które skonsumowały środki tegoroczne,
ponieważ w zeszłorocznym budżecie nie było zabezpieczonych pieniędzy na takie zadania.
Dodał, że bardzo przykrą sprawą jest fakt, że kamienice z ulicy Piastowskiej będące
w prywatnych rękach znajdują się w fatalnym stanie technicznym. Burmistrz obiecał, że
w ramach możliwości finansowych dołoży wszystkich starań, by budynki będące własnością
Gminy nie dokładały się do szpecącego wizerunku nieruchomości przy ulicy Piastowskiej.
Radny Tomasz Nosol wskazał, że w dziale dotyczącym przedsiębiorców brakuje mu
informacji na temat struktury Urząd – Przedsiębiorca, oraz na temat struktury
przedsiębiorstw, rynku gospodarczego oraz strefy inwestycyjnej. Czy są jakieś plany
poszukiwania nowych inwestorów.
Burmistrz odpowiedział, że Raport opiera się na działaniach podejmowanych w roku
2018, zatem trudno było odtworzyć działania poprzedniego burmistrza w zakresie zachęt
inwestorów, czy też pobudzania życia gospodarczego. W kwestii terenów inwestycyjnych,
burmistrz wskazał, że niestety w zasobach Gminy jest ich niewiele.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert wskazał, że w Raporcie jest mowa
o remontach ulic, czy nawierzchni brak jest jednak jakichkolwiek danych na temat ścieżek
rowerowych.
Burmistrz odpowiedział, że Raport dotyczy 2018 roku. Ścieżki rowerowe nie zostały
w nim ujęte z tego powodu, że jak powszechnie wiadomo po prostu ich nie ma. Jakkolwiek
temat budowy ścieżek rowerowych istnieje i jest rozpatrywany.
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Radny Mariusz Wdowikowski wskazał, że z Raportu wynika, iż średni wiek
samochodów Strożeckich na terenie Gminy Głogówek to przekracza 30 lat. Uznał, że warto
byłoby pomyśleć o sukcesywnej wymianie tych pojazdów.
Burmistrz poinformował, że w ostatnim czasie została wystosowana odpowiedź na
zapytanie WFOŚiGW w Opolu w sprawie planowanej wymiany wozów strażackich, w której
to zgłoszono między innymi samochód z OSP Szonów.
Radny Grzegorz Thiel odnosząc się do zapisów Raportu stwierdził, że ewidentnie
rzuca się w oczy zadłużenie w spółce gminnej. Wobec czego zapytał, czy zostały podjęte
jakieś czynności w kierunku wyjścia z zadłużenia przez spółkę.
Głos zabrał Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. Jarosław Świderski, który
stwierdził, że poruszona przez radnego kwestia jest niewątpliwie problematyczna. Uznał, że
mamy tu do czynienia z obszarem wieloletnich zaniedbań zarówno w obszarze infrastruktury
jak i w obszarze polityki cenowej, która była prowadzona. Dwa newralgiczne elementy, które
generują zadłużenie to nieoszacowane taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie
ścieków oraz za gospodarowanie odpadami. Ponadto amortyzacja spółki wygenerowana jest
na obniżonym poziomie.
Radny Marci Kus zapytał, czego dotyczyła ujęta w sprawozdaniu współpraca ze
stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Burmistrz odpowiedział, że nikt nie wie na czym polegała współpraca ze
stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Wskazał, że z umowy wynika, że stowarzyszenie to
powinno prowadzić działalność promocyjną na rzecz Gminy Głogówek. Jednakże
przeglądając strony stowarzyszenia trudno doszukać się jakiejkolwiek wzmianki na temat
naszej Gminy. Burmistrz dodał, że nie podpisał umowy dotyczącej kontynuacji współpracy
z tym stowarzyszeniem. Pozostając w temacie promocji, burmistrz poinformował, że nie
została przedłużona umowa z Radiem Doxa, oraz nie skorzystano z usług zewnętrznych
Tygodnika Prudnickiego, jak również z promocji w NTO. Na chwilę obecną Gmina posiada
podpisaną umowę z rozgłośnią Radio Park, która opiewa na kwotę pięćset złotych netto
miesięcznie. Burmistrz podkreślił, że oferta Radia Park była najbardziej konkurencyjna
i korzystna.
Radny Joachim Sobek wskazując na informację zawartą w Raporcie w kwestii
kanalizacji w Gminie, odniósł się do podanej ogólnej długości sieci kanalizacyjnej, która
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wynosi 26,33 km. Zapytał jak długość ta przedstawia się z podziałem na kanalizacje
ogólnospławna i sanitarną. Radny zapytał także jak przedstawia się możliwość
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w sieć kanalizacyjną.
Burmistrz odpowiedział, że w obecnej chwili nie dysponuje takimi danymi, by móc
udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie. Wskazał, że informacja ta została uwidoczniona
w zeszłorocznym sprawozdaniu z zakresu gospodarki ściekowej.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego burmistrz wskazał, że inwestycja polegająca
na budowie kanalizacji w Rzepczach była współfinansowana ze środków PROW.
Radny Sobek zapytał, jak sytuacja ta wygląda obecnie. Czy jest możliwość pozyskania
dalszych dofinansowań do budowy kanalizacji.
Burmistrz zwrócił uwagę, że obecnie znajdujemy się w debacie nad Raportem za 2018
rok i nad nim radni powinni się skupić. Następnie stwierdził, że trudno jest mu w tej chwili
odpowiedzieć na to pytanie.
Radny Bernard Dembczak zapytał, czy będą podejmowane jakieś działania
w kierunku zachęcenia młodych lekarzy do pracy w Głogówku.
Burmistrz ponownie podkreślił, że obecnie prowadzona jest debata nad Raportem za
2018 rok. Dodał, że działania w kierunku sprowadzenia lekarzy do Głogówka są
podejmowane, jednak w chwili obecnej nie może zdradzać żadnych szczegółów.
Radny Marcin Kus odnosząc się do Raportu podał, że w punkcie dotyczącym pomocy
społecznej wskazano, że wzrosła ilość osób, które kwalifikują się do świadczenia 500 plus,
ale spadło zainteresowanie tym świadczeniem z 93% do 90%. Zapytał, czy została
zdiagnozowana przyczyna spadku tego zainteresowania.
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogówku Maciej Kruszewski, który poinformował, że nie stwierdzono żadnych
konkretnych powodów takiego stanu rzeczy. Kierownik uznał, że może być to skutkiem
pobierania świadczeń w innych krajach członkowskich, co prowadzi do rezygnacji
z świadczeń w kraju rodzimym.
Radna Ewelina Barton zapytała, czy istnieje możliwość zamieszczenia regulaminu
PSZOK-u na stronie Racławic Śląskich w portalu społecznościowym facebook.
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Burmistrz odpowiedział, że chętnie by to uczynił, jednakże sam fakt powstania strony
PSZOK Racławice Śląskie jest zaskakujący i znajduje się poza działalnością i autoryzacją
Gminy.
Radny Tomasz Nosol odniósł się do zawartej w Raporcie informacji „kamień za
złotówkę”. Zapytał, jaka ilość kamienia została zakupiona, gdzie go rozdysponowano
i według jakich kryteriów.
Burmistrz odpowiedział, że informacje przedstawione w Raporcie zostały zbudowane
na podstawie materiałów sporządzonych przez pracowników. W przypadku części Sołectw
odstąpiono od realizacji z zakresu funduszu Sołeckiego w kwestii kamienia i przystąpiono do
programu „kamień za złotówkę”. Burmistrz stwierdził, że uzyskał informację, iż
dysponowanie kamieniem było bardzo uznaniowe. Dodał, że zostało już złożone zamówienie
na to kruszywo na rok bieżący.
Przewodniczący poprosił o dalsze zapytania. Uwag nie zgłoszono. Debata została zamknięta.

Ad 5.
Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.
Przewodniczący

odczytał

treść

projektu

uchwały

w

sprawie

udzielenia

Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania. Następnie zapytał o uwagi. Uwag nie zgłoszono.

W związku z problemami technicznymi Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Głogówka wotum zaufania.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska,
Ewelina Barton, Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Tadeusz
Wrona, Marcin Kus, Joachim Sobek, Bogusława Poremba
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PRZECIW(0).
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0).
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.

Burmistrz podziękował radnym za udzielone poparcie.

Ad 6.
Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej.
Przewodniczący:
a) przywołał sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2018 r., następnie
zapytał o uwagi. Uwag nie zgłoszono.
b) przedstawił opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Zapytań nie
zgłoszono.
c) Przywołał sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2018 r., poprosił o uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie:
d) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba,
Róża Zgorzelska, Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Ewelina Barton, Bernard Dembczak, Józef
Kowaś, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Marcin Kus
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.

9

Kolejno Przewodniczący odniósł się do:
e) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek – uwag nie zgłoszono.
f) Przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy
Głogówek.
g) Następnie Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Głogówka.
Skarbnik Gminy Alina Janki wyjaśniła, dlaczego powyższa opinia została wydana
z uwagami. Wskazała, że Komisja Rewizyjna podejmowała uchwałę w sprawie udzielenia
burmistrzowi absolutorium nie dysponując opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, co
do sprawozdania. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 6 maja, natomiast
posiedzenie składu orzekającego RIO miało miejsce pod koniec kwietnia, jednakże opinia
RIO została przekazana dopiero w dniu 8 maja. Zatem Komisja nie zignorowała w żaden
sposób orzeczenia RIO, a jedynie w danym momencie nie dysponowały tym
dokumentem.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
h) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutoriom
dla Burmistrza Głogówka.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Bogusława
Poremba, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Marcin Kus,
Róża Zgorzelska, Joachim Sobek, Ewelina Barton
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.

Ad 7.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka.
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Brak uwag.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Ewelina
Barton, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Jan Hojdem, Jerzy
Kunert, Józef Kowaś, Joachim Sobek, Tomasz Nosol
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.
b) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg
gminnych na terenie gminy Głogówek.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Jan Hojdem, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Józef
Kowaś, Ewelina Barton, Tomasz Nosol, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert,
Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Marcin Kus
PRZECIW(0):
WSTRYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.
c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
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Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Tomasz
Nosol, Marcin Kus, Róża Zgorzelska, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Józef Kowaś,
Ewelina Barton, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Joachim Sobek, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Jan
Hojdem, Józef Kowaś, Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona,
Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Marcin Kus
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.
e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy
Głogówek.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Brak uwag.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski,
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Bernard Dembczak, Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Józef Kowaś,
Tomasz Nosol, Ewelina Barton, Marcin Kus, Joachim Sobek
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany, które zaszły w uchwale budżetowej.
Uwag nie zgłoszono.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Joachim Sobek, Grzegorz Thiel, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Jerzy Kunert, Jan Hojdem,
Bogusława Poremba, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Tomasz
Nosol, Ewelina Barton, Józef Kowaś, Marcin Kus
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.
g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2019-2022.
Brak uwag.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Joachim
Sobek, Marcin Kus, Tomasz Nosol, Mariusz Wdowikowski
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron
h) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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.
Wyniki imienne:
ZA(13):
Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Bernard Dembczak, Bogusława
Poremba, Tomasz Nosol, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Ewelina Barton, Marcin
Kus, Joachim Sobek, Jerzy Kunert
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Józef Kowaś
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron
i) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Brak uwag.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Bernard Dembczak,
Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina Barton, Mariusz
Wdowikowski, Bogusława Poremba, Marcin Kus, Joachim Sobek
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron
j) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą
Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowej Spółka z o. o. z siedzibą w Głubczycach.
Burmistrz wyjaśnił, że poprzednia uchwała na sztywno obligowała Gminę do zakupu
udziałów za sumę 50 tysięcy złotych. Obecnie Gmina znajduje się w trakcie różnych
procesów negocjacyjnych z PKS-em Głubczyce. Zapewnił, że nie ma konieczności
przejmowania udziałów za tak wysoką kwotę.
Uwag nie zgłoszono.
Wyniki imienne:
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ZA(14):
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Bogusława Poremba, Tadeusz
Wrona, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Ewelina Barton,
Joachim Sobek, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.

k) sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna.
Brak uwag.
Wyniki imienne:
ZA(14):
Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Marcin Kus, Ewelina
Barton, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski,
Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Jan Hojdem
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron.

Ad 8.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący oddał głos przybyłemu na obrady mieszkańcowi Gminy, który
przedstawił co następuje:
Jako przedstawiciel działkowców zgłosił problem związany ze składowaniem
zużytego eternitu. Podał, że w merytorycznym referacie nie uzyskał za wiele informacji w tej
kwestii z uwagi na to, że brak jest zupełnych wytycznych na obecny rok. Mieszkaniec
wyjaśnił, że podczas prac na jego działce odkryty został połamany i pokruszony eternit.
Podobnie sytuacja wygląda na innych działkach. Poprosił o informacje, czy można te odpady
gdzieś przewieś celem utylizacji.
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Burmistrz stwierdził, że jeżeli sprawa była zgłoszono w referacie, to prosi o dalsze jej
monitowanie u pracownika merytorycznego, gdyż jest mu trudno odnieść się do tej sprawy.
Następnie burmistrz poinformował, co następuje:
•

w dniu 02.06.2019 r. odbędzie się szkolenie radnych na które serdecznie zaprosił
zarówno radnych jak i mieszkańców miasta, po szkoleniu odbędzie się spacer ulicami
miasta pod przewodnictwem Kierownika Muzeum Regionalnego w Głogówku,

•

w najbliższy czwartek odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Głogówku, wobec czego zaprosił chętnych do udziału w posiedzeniu,

•

w dalszej perspektywie warto byłoby rozważyć powstanie jako ciała doradczego Rady
Seniorów,

•

w dniu dzisiejszym miał miejsce „Dzień Otwarty Urzędu”,

Kończąc swoje wystąpienie burmistrz złożył życzenia wszystkim samorządowcom z okazji
„Dnia Samorządowca”.
Przewodniczący poinformował o pismach, które w minionym czasie wpłynęły do biura
Rady, a były to postulaty Radnego Fabiana Patrona oraz Radnej Eweliny Barton. Sprawy te
zostały przekazane do załatwienia według kompetencji.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady
X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Wolf
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