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PROTOKÓŁ NR XIII/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 21 lipca 2019 r. 

 

Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku.  

Obrady rozpoczęto 22 lipca 2019 r. o godz. 07:04, a zakończono o godz. 08:22 tego 

samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Ewelina Barton, 

2. Dembczak Bernard, 

3. Hojdem Jan, 

4. Kowaś Józef, 

5. Kunert Jerzy, 

6. Kus Marcin, 

7. Nosol Tomasz, 

8. Poremba Bogusława, 

9. Samson Piotr, 

10. Sobek Joachim, 

11. Thiel Grzegorz, 

12. Wdowikowski Mariusz, 

13. Wrona Tadeusz, 

14. Zgorzelska Róża 

Nieobecni:  

1. Patron Fabian 

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogówku Jerzy Kunert. 

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych.  

Odśpiewany został hymn państwowy.  

Następnie stwierdził quorum. Na 15 Radnych obecnych było 14. Listy obecności 

Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący odczytał proponowany Porządek obrad, następnie oddał głos Burmistrzowi 

Głogówka. 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek formalny o poszerzenie porządku obrad 

o  projekt uchwały : 
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- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-2022 

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:  

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Głogówku 

2. Odtworzenie hymnu państwowego 

3. Stwierdzenie quorum 

4. Uchwalenie porządku obrad 

5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 czerwca 2019 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głogówek, a Powiatem 

Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dalszego udzielania pomocy finansowej 

Powiatowi Prudnickiemu 2020 

9. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi 

Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2019-2022 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat dla nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głogówek. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głogówek 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod 

nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

17. Zakończenie XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 
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Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwał: 

 

Ad. 6 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Głogówek, a Powiatem Prudnickim 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Piotr Samson , Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Bernard Dembczak, Jan Hojdem, 

Jerzy Kunert, Marcin Kus, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Mariusz Wdowikowski, Ewelina 

Barton, Józef Kowaś 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Róża Zgorzelska, Tadeusz Wrona/Fabian Patron 

Ad. 7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Radny Tomasz Nosol zapytał w jaki sposób będzie działać pomoc finansowa. 

Burmistrz odpowiedział, że w uzasadnieniu wykazał jaki będzie model finansowania. 

Operatorem transportu publicznego będzie PKS Głubczyce, natomiast poszczególne gminy 

będą partycypowały w tych kosztach. Zapewnił, że wybrany został najkorzystniejszy wariant 

wsparcia, ponieważ pierwotnie wynosił on 14 000,00 zł, natomiast udało się obniżyć go do 

9 000,00 zł. Burmistrz zaznaczył, że bez dokonywania wpłat przewoźnik nie wykona swoich 

usług na terenie gminy. Kiedy bylibyśmy poza porozumieniem, mogłoby dojść do sytuacji, w 

której jest obecnie Gmina Biała, gdzie zatrzymują się jedynie autobusy, które przejeżdżają 

przez tą gminę. Od lipca PKS Głubczyce jeździ po Gminie Głogówek. Od września 

przewidywane jest zwiększenie linii autobusowych. Po wystąpieniu Avivy z obsługi powiatu 
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znaleziony został niedrogi i bezpieczny model funkcjonowania tzw. zbiorowego transportu 

publicznego na terenie naszej gminy 

Przewodniczący zapytał z czego wynika montaż finansowy, ponieważ na uchwale 

widnieje kwota 45 000,00 zł natomiast w uzasadnieniu jest rozbicie na poszczególne gminy. 

Czy jest to zależność w stosunku do ilości mieszkańców, czy może uczniów?  

Burmistrz odpowiada, że nie może być to uzależnione od liczby uczniów, ponieważ 

reguluje to ustawa prawo oświatowe, a transport będzie regulowany innym rozkładem jazdy. 

Mieszkańcy wiosek będą mogli korzystać z autobusów szkolnych natomiast, nie może być to 

uznawane jako jakikolwiek kwantyfikator. W pierwotnej wersji udział gmin miał być 

przeliczany jako ilość wozokilometrów na terenie każdej gminy. Wariant ten wychodził dla 

Gminy Głogówek bardzo niekorzystnie, ponieważ sieć linii w gminie jest największa z pośród 

terenu całego powiatu. Przelicznik kilometrowy dawał kwotę około 14 000,00 zł, natomiast 

udało się utrzymać sytuacje w której najwięcej kilometrów po Gminie Głogówek pokonuje 

PKS Głubczyce za zmniejszoną opłatą. Według ustaleń powiat przyjmuje na siebie 50 % 

kosztów tego zadania, natomiast pozostałe gminy wchodzące w skład systemu biorą na siebie 

pozostałe 50% kosztów.   

Następnie Burmistrz przedstawił podział miesięcznych kosztów tego w rozłożeniu na 

poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący dodał, że wpływ miała wielkość gminy i negocjacje. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Piotr Samson, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, 

Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Ewelina Barton, Jan Hojdem, Joachim 

Sobek, Mariusz Wdowikowski, Marcin Kus, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

Ad. 8 w sprawie wyrażenia woli dalszego udzielania pomocy finansowej Powiatowi 

Prudnickiemu  

Burmistrz tłumaczy, że Powiat Prudnicki poprosił wysoką radę o wyrażenie takiej woli. 

Nie jest to uchwała obligatoryjna. Należy ja traktować w kategoriach deklaratoryjnych. 

Zapewnia to powiat, że wariant finansowy zostanie utrzymany. 

 Przewodniczący zapytał czy ta uchwała co roku będzie odnawiana. 
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Burmistrz odpowiada, że ta uchwała jest wstępnym wyrażeniem woli kontynuacji 

warunków porozumienia. Uchwała o pomocy finansowej musi być odnawiana, jeżeli Gmina 

Głogówek będzie chciała kontynuacji. Przypomina również, że Gmina posiada udziały w PKS 

Głubczyce. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska, Bernard 

Dembczak, Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Joachim 

Sobek, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

Ad 9. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka 

z o.o. z siedzibą w Głogówku 

Przewodniczący stwierdza, że jako mieszkaniec, użytkownik płaci abonament 

w wysokości 38,75 zł rocznie. Urządzenia abonenckie wymieniane są co pięć lat. Spółka 

osiągnie z tego tytułu ok. 200,00 zł. Jest zdziwiony, że Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o.  

nie ma środków. 

Przewodniczący poruszył również wątek oczyszczalni ścieków. Przyznał, że stan techniczny w 

jakim znajduje się obiekt jest beznadziejny. Opowiada, że był obecny podczas oględzin, które 

przeprowadziła Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Opisał w jaki sposób pracują tam 

ludzie oraz stwierdził, że czynności przez nich wykonywane są poniżające. Oznajmił, że 

popiera modernizację obiektu. Zapytał również, dlaczego kredyt pobrany jest w Alior Bank.  

 Burmistrz odpowiada, że główny rachunek ZKG sp. z o.o.  jest prowadzony w Alior 

Banku. Bank ten proponuje najkorzystniejsze warunki. Spółka obraca pieniądzem publicznym. 

Kredytu udziela ten kredytodawca, który oferuje najkorzystniejsze warunki. Przypomina 

również, że Alior Bank przymierzał się również do złożenia oferty udzielenia kredytu Gminie 

natomiast z powodów wewnętrznych nie zdążył złożyć oferty w wyznaczonym terminie. Mówi 

również o tym, że wszystkie podmioty na rynku bankowym są równo traktowane. Nie widzi 

obaw w stosunku do udzielenia kredytu przez Alior Bank. Podkreśla, że przez wiele lat 

prowadzenia rachunku przez Spółkę, nie miała ona żadnych problemów. 
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Radny Kus zapytał w jaki sposób Spółka chce zgromadzić w ciągu tak krótkiego czasu 

środki na spłatę tego zobowiązania. 

 Burmistrz powiedział, że obecnie kilkaset wodomierzy, nie ma cechy legalizacyjnej, a 

więc Ci mieszkańcy, którzy mają wodomierze bez cechy mogą przestać uiszczać opłaty za 

wodę i będą oni w prawie. W związku z tym należy tą uchwałę podjąć. Spółka z dochodów 

własnych będzie w stanie spłacić to zadłużenie. Podkreśla, że po podjęciu pewnych czynności 

restrukturyzacyjnych udało się zamknąć jeden z miesięcy na plusie. Dodaje, że w kwestii 

pojawienia się monitoringu Spółka nie ponosi kosztów osobowych, a pracownicy są 

przesunięci do realizacji innych zadań, gdyż nie muszą stać nad stacją uzdatniania. Za przykład 

podaje Racławice Śląskie, gdzie pojawiały się awarie i przestoje w dostawach wody. Ta 

modernizacja pozwoli ograniczyć dyżury na oczyszczalni ścieków. Za podpowiedzią Pani 

Skarbnik informuje również, że odsetki zostaną spłacone do końca roku, natomiast raty 

kapitałowe będą spłacane do końca roku.  

 Przewodniczący zaprezentował dane dotyczące ilości wodomierzy, których źródłem 

była specyfikacja dołączona przy zatwierdzaniu taryfy. Głogówek posiada 3410 odbiorców, 

jeżeli spółka systematycznie co roku wymieniałaby wodomierze to jest 682 szt. co roku 

przychód 152 351,00 zł co roku. Podkreślił również, że gdyby to było pilnowane to nie byłoby 

problemu. Dodał, że jeśli obiekt oczyszczalni ścieków nie będzie spełniał wymogów, nie będzie 

modernizowany, a ścieki będą wypuszczane do rzeki Osobłogi Gmina Głogówek zapłaci 

wysokie kary pieniężne. Przewodniczący powraca do wątku wymiany wodomierzy i tłumaczy, 

że po przeliczeniu w skali roku należałoby wymieniać po 2 wodomierze dziennie. Dodaje, że 

nie jest to zbyt duży nakład pracy przy jej dobrej organizacji.  

 Burmistrz odpowiada, że nie chodzi o pracę tylko o odmowę przez mieszkańców 

zapłaty za pobraną wodę w związku z nieposiadaniem urządzenia posiadającego cechę 

legalizacyjną, co jest największym ryzykiem finansowym dla Spółki. Tłumaczy, że cecha 

legalizacyjna nie wygasła w tym roku ani poprzednim natomiast jest to proces, który się 

przeciąga już od wielu lat  

Przewodniczący przyznał, że jak najbardziej popiera wyprostowanie tego procesu.   

Radna Ewelina Barton zapytała, dlaczego nie ma na sali osoby zainteresowanej Pana Prezesa 

Spółki, która mogła by udzielić Radnym odpowiedzi na pytania. 

Burmistrz odpowiedział, że Prezes nie ma obowiązku obecności na sesji, poza tym nie 

został zaproszony na sesje. Stwierdził, że jego odpowiedzi są jak najbardziej wystarczające i że 

jeżeli są jeszcze jakieś pytania to na nie odpowie. Zapewnił, że ma świadomość co poręcza i co 

przedkłada Radzie. 
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Zastępca Przewodniczącego Bogusława Poręba przytoczyła sytuację, w której 

kilkakrotnie dostawała wezwanie do wymiany wodomierza na własny koszt i większość ludzi 

mieszkających w Racławicach Śląskich wymieniało wodomierze na swój koszt. Zapytała kto 

powinien wymieniać wodomierz, Spółka czy użytkownik na własny koszt. 

Burmistrz odpowiada, że obowiązek wymiany wodomierza spoczywa na 

przedsiębiorstwie, które dostarcza wodę. 

Przewodniczący zapytał czy poręczenie finansowe ma wpływ na zadłużenie Gminy. 

Skarbnik odpowiada, że poręczenie majątkowe obciąża dodatkowo wskaźniki, dlatego 

też został stworzony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Głogówek na lata 2019-2022, bo to poręczenie zabezpieczyć. W ciągu upływu miesięcy 

kwoty te uwalniają się i można je przeznaczyć na inne cele. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9): Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, 

Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5): Ewelina Barton, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Joachim Sobek, 

Tomasz Nosol 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

Ad 10. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 

Radny Nosol zapytał, dlaczego w projekcie uchwały o zmianie budżetu zmniejsza się 

wydatki na przebudowę drogi gminnej Wierzch-Mionów w kwocie ok 200 000,00 zł. 

Skarbnik wyjaśnia, że środki zabezpieczone na ten cel były wyższe niż wartość 

kontraktu jaki Gmina zawarła z wykonawcą. Zapewniła, że zadanie nie jest w żaden sposób 

okrojone i wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie z projektem 

Przewodniczący zapytał jaki będzie koszt wymiany dachówki na ratuszu? 

Burmistrz odpowiada, że na chwilę obecną znane są tylko szacunki które zostały 

ustalone wewnętrznie. Mówi o odbytych rozmowach z firmami, które zajmują się takimi 

rzeczami i że trzeba będzie poczekać na przetarg, który to rozstrzygnie. Na chwilę obecną 

należy się spodziewać kwoty około 400 000,00 zł 



8 
 

ZA(14): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska, Bernard 

Dembczak, Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Joachim 

Sobek, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

Ad. 11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019- 

2022 

ZA(14): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska, Bernard 

Dembczak, Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Joachim 

Sobek, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

Ad. 12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek.  

Radny Tadeusz Wrona zapytał czy w Racławicach Śląskich chodzi o działkę, na której mają 

być budowane instalacje sieci Orange.  

Burmistrz odpowiada, że chodzi o przedłużenie dzierżawy działki, na której już znajdują się 

instalacje sieci Orange. Urząd nic nie wie na temat nowej budowy, natomiast wie o pewnych 

przymiarkach do budowy dużego słupa w Twardawie. Tłumaczy również, że nie jest entuzjastą, 

by instalacja znajdowała się blisko nieruchomości w Twardawie. Działka, na której będzie stał 

słup jest własnością Gminy Biała, która pozyskała ją w drodze postępowania spadkowego i 

Gmina Głogówek nie ma możliwości wpływu na odległość w jakiej stoi słup. Budowa słupa 

zawsze jest traktowana jako inwestycja celu publicznego. Zostały podjęte rozmowy w celu 

zablokowania powstania tego słupa, natomiast Gmina nie chce blokować powstawania słupów 

na swoim terenie. Przypomina, że w projekcie uchwały chodzi o jedynie 8 m2 na których już są 
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instalacje, poza tym na 8m2 nie ma możliwości budowy słupa. W projekcie chodzi o 

przedłużenie terminu dzierżawy. 

Przewodniczący pyta, czy to były działki wydzielone na mniejsze działki o powierzchni 8m2 

Pełniący Obowiązki Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 

Wojciech Witkowski odpowiada, że są to działki, które są własnością Gminy Głogówek. Sieci 

Orange wygasła umowa, którą sieć chciałaby kontynuować. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta 

mieszkańcy będą mieli ograniczony dostęp do komunikacji. Tłumaczy, że 8m2 to 

wydzierżawiona część działki. 

Pan przewodniczący podsumował, że część jednej działki Gminy Głogówek jest 

wydzierżawiona. 

Wyniki imienne: 

ZA(14):Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Bernard 

Dembczak, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Jerzy Kunert, 

Joachim Sobek, Ewelina Barton, Tomasz Nosol, Marcin Kus 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Fabian Patron 

Ad.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Piotr Samson, Joachim Sobek, Grzegorz Thiel, Róża Zgorzelska, Bernard Dembczak, 

Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Jan 

Hojdem, Jerzy Kunert, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron 
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Ad 14. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości  

Radny Nosol zapytał czy działka, o którą chodzi znajduje się na ulicy Dworcowej 

Pan Witkowski odpowiada, że jest to działka przy ul. Pasternika, gdzie znajdowało się 

targowisko. 

Radny Sobek zapytał czy w związku z odwołaniem darowizny Gmina poniesie 

konsekwencje, ponieważ darowizna została przekazana aktem notarialnym, natomiast teraz ją 

odbieramy. 

Burmistrz wskazał, że w uzasadnieniu do projektu było napisane, że darowizna byłą celowa, a 

w związku z tym, że cel na działce nie jest realizowany darowizna musi zostać odwołana. 

Zastępca Przewodniczącego Róża Zgorzelska zadała pytanie czy odbyły się rozmowy 

ze Starostwem, Zarządem Powiatu, czy prowadzone były jakieś uzgodnienia czy jest to tylko 

wola Gminy? 

Burmistrz odpowiada, że Wysoka Rada darowała inną działkę Starostwu na placówkę 

opiekuńczo wychowawczą w Mochowie, a w związku z tym następuje cofnięcie darowizny 

przy ul. Pasternik.  

Wyniki imienne:  

ZA(14): Jan Hojdem, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Bernard Dembczak, Tadeusz 

Wrona, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, 

Ewelina Barton, Marcin Kus, Joachim Sobek, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Fabian Patron 

 

Ad 15. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.  
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Wyniki imienne: 

ZA(14): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Tadeusz Wrona, 

Jan Hojdem, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Mariusz 

Wdowikowski, Marcin Kus, Joachim Sobek, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Fabian Patron 

Ad 15 w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna 

Zastępca Przewodniczącego Róża Zgorzelska oświadczyła, że w związku z tym, że jest to sesja 

nadzwyczajna nie odbyły się zebrania komisji, nie było czasu na dogłębne przeanalizowanie, 

dlaczego Gmina chce wystąpić z OROT-u, czy rzeczywiście jest tak, że nie ma korzyści. Radna 

poinformowała, że uważa Gminę Głogówek za Gminę turystyczną i należy zastanowić się nad 

tym czy jest to celowe. Dodała, że należałoby się spotkać z przedstawicielami tej organizacji i 

przedyskutować jakie Gmina ma oczekiwania ze strony organizacji, a nie z niej występować. 

 Burmistrz odpowiada, że podejmowane były próby rozmowy z organizacją dotyczące 

czynności dokonanych na rzecz Gminy Głogówek w ramach wniesionej składki. Nikt do tej 

pory nie konsultował co w ramach tej składki będzie robione. W wiadomości e-mail otrzymanej 

od organizacji zostało wskazane, iż informacja turystyczna jest zamieszczona w przewodniku, 

organizacja napisała o zakupie 250 stojaków wizytówkami, które zostaną rozdysponowane do 

obiektów turystycznych znajdujących się na pograniczach polsko czeskich, trwają również 

przygotowania do opracowania i wydania broszur informacyjnych o atrakcjach turystycznych 

województwa opolskiego. Burmistrz podkreśla, że nie upiera się co do wystąpienia z tej 

organizacji, ale uważa, że zamiast płacić składkę członkowską pieniądze mogą być 

spożytkowane nadrukiem wewnętrznym ulotkom gminy. Przyznał, że w ramach tej składki 

można byłoby zrobić foldery takie jak chce Gmina i nie widzi korzyści z członkostwa w OROT-

cie. Tłumaczy również, że po dwóch czy trzech latach członkostwa nie ma widocznych 

efektów. Na chwilę obecną Gmina rozważa wstąpienie do Subregionu Południowego, gdzie 
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można będzie współpracować z Gminami Opolszczyzny. Burmistrz podkreśla również, że 

gdyby ktoś zapytał się go o współpracę z OROT-em odpowiedziałby, że owej nie było. 

Przewodniczący odczytał petycję mieszkańców ul. Świętej Anny złożoną w związku 

z modernizacją placu zabaw tzn. dokupieniem wyposażenia, zamontowaniem progu 

spowalniającego ruch oraz uzupełnieniem asfaltu w celu zniwelowania wysokich 

krawężników.  

Przewodniczący zapytał czy Radni z poprzedniej kadencji mieli zorganizowane 

zebrania z organizacją turystyczną, czy były jakieś zapewnienia ze strony organizacji i jak to 

wyglądało. 

Burmistrz odpowiada, że takiego spotkania nie było. W uzasadnieniu było zapewnienie, 

że współpraca będzie przynosiła wymierne efekty. 

Radna Zgorzelska stwierdziła, że decyzja podejmowana jest zbyt pochopnie. Zapytała 

Burmistrza czy jest możliwość zaproszenia przedstawiciela OROT-u, by przedyskutować i 

ewentualnie wyegzekwować od nich co jest umowne.  

Burmistrz zapewnia, że Gmina nic od nich nie wyegzekwuje, bo oni działają na swój 

rachunek i na swoją odpowiedzialność opierając się tylko na otrzymanych składkach. 

Stwierdził, że jeżeli Rada będzie chciała zaprosić przedstawicieli OROT-u to nie ma nic 

przeciwko temu.   

Radna Zgorzelska wystąpiła z wnioskiem o ściągnięcie uchwały z porządku obrad, 

umożliwienie Radzie przyjrzenia się temu tematowi oraz zebranie komisji z przedstawicielem 

OROT-u 

Przewodniczący przedstawił wniosek o ściągnięcie uchwały w sprawie wystąpienia 

Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

z porządku obrad  

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnej Zgorzelskiej o ściągnięcie 

uchwały z obrad.  

Wynik głosowania: 

12 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymało się 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

 

Jerzy Kunert 

 

Protokolant 

Monika Domaradzka 


