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Projekt PROTOKOŁU NR XVIII/2019  

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  

z dnia 29 listopada 2019 r.  

  

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

Miejskiego w Głogówku.   

Obrady rozpoczęto 29 listopada 2019 r. o godz. 08:07, a zakończono dnia 30 listopada 2019 r. 

o godz. 10:02 następnego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:   

1. Barton Ewelina,   

2. Dembczak Bernard,   

3. Hojdem Jan,   

4. Kowaś Józef,   

5. Kunert Jerzy,   

6. Kus Marcin,   

7. Nosol Tomasz,   

8. Poremba Bogusława,  

9. Patron Fabian,  

10. Thiel Grzegorz,   

11. Wdowikowski Mariusz,  

12. Wrona Tadeusz,   

13. Zgorzelska Róża 

  

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Głogówku Jerzy Kunert.   

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych.   

Odśpiewany został hymn państwowy.   
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Następnie stwierdził quorum. Na 15 Radnych obecnych było 13 osób. Listy obecności 

Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.   

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, następnie oddał głos  

Burmistrzowi Głogówka.  

1. Sprawy regulaminowe:  

a) otwarcie sesji,  

b) odtworzenie hymnu państwowego,  

c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.  

3. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Głogówek.  

4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o. o. w zakresie 

przeprowadzonych inwestycji zadań bieżących.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały:  

a) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 dla Gminy 

Głogówek”,  

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów,  

c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu,  

d) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej,  

e) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,  

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.  

6. Wolne wnioski i informacje.  
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7. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek o rozszerzenie porządku o uchwały:  

g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,   

h) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-

2022.  

 

Wniosek został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kompletny porządek obrad. 

 

Wniosek został poddany pod głosowanie.   

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

 

Przewodniczący złożył wniosek zmiany porządku obrad i poprosił o ogólne 

przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o. o. 

w zakresie przeprowadzonych inwestycji zadań bieżących Prezesa. Poinformował również, że 

radni dostali sprawozdanie i mogą zadawać pytania Prezesowi. 

Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Jarosław Świderski tłumaczy, że 

sprawozdanie zostało sporządzone za dwa okresy, w tym za ten rok obrotowy który się jeszcze 

nie skończył. Informuje, że wyniki finansowe spółki przynoszą stratę, która jest odnotowana 

od pierwszego kwartału, natomiast udało się zahamować spadek wyników spółki i w chwili 

obecnej poza dwoma działalnościami, w których reakcja jest niemożliwa. Jeżeli chodzi o ścieki 

roczna strata wynosić będzie około 400 000,00 zł natomiast odbiór odpadów około 100 000,00 

zł. Został złożony nowy wniosek taryfowy, który niweluje pokrycie kosztów na tych 

http://bip.glogowek.pl/download/attachment/8336/182-w-sprawie-zmian-wbudzecie-gminy-na-rok-2019.pdf
http://bip.glogowek.pl/download/attachment/8337/183-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-glogowek-na-lata-2019-2022.pdf
http://bip.glogowek.pl/download/attachment/8337/183-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-glogowek-na-lata-2019-2022.pdf
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działalnościach i jeżeli zmiany zostaną przeprowadzone z dobrym skutkiem to będzie to 

widoczne dopiero w przyszłym roku. 

Radny Marcin Kus pyta, dlaczego samochód wywożący nieczystości był w ostatnim 

czasie niedostępny. Stwierdza, że można byłoby postarać się o podwykonawcę. 

Prezes Spółki odpowiada, że było to spowodowane awarią rurociągu tłocznego 

pomiędzy Racławicami Śląskimi, a Dzierżysławicami, który stanął, więc przez trzy tygodnie 

pracownicy musieli udrażniać rurociąg, co w skutku pozwoliło odkryć błędy konstrukcyjne 

oraz wykonawcze rurociągu, który został tak wykonany, że nie da się go udrażniać krótkimi 

odcinkami, należało go rozkopywać, rozcinać. Należy się pochylić w przyszłym czasie nad jego 

konstrukcją. Wydarzyło się to tuż po tym jak zakończona została wymian rurociągu pomiędzy 

poprzednimi studniami rozprężnymi, który zaczął działać właściwie. W związku z wywozem 

nieczystości Spółka ma plany zakupu beczki, a nie używania samochodu WUKO, który służy 

do udrażniania sieci a nie wywozu nieczystości płynnych z posesji prywatnych co odbija się na 

stanie tego sprzętu, który nie może być w ten sposób eksploatowany. Sieci są priorytetem 

i jeżeli sprzęt pracuje na sieciach to nie będzie kierowany do wywożenia nieczystości osób 

fizycznych. 

Radna Ewelina Barton pyta na jakim etapie znajduje się modernizacja oczyszczalni 

ścieków i czy planowane są podwyżki wynagrodzeń pracowników.  

Prezes Spółki wyjaśnia, że została podpisana umowa na część wykonawczą dotyczącą 

technologii związanej z oczyszczalnią biologiczną, należało zmienić zakres ponieważ 

w stosunku do pierwotnego kosztorysu projektu remontu najtańsza oferta która wpłynęła 

przekraczała zabezpieczony budżet o 400 000,00 zł, przy czym projektant zawyżył ofertę 

w której głównym składnikiem kosztów jest stal kwasoodporna, z której zaprojektowano część 

która jest zanurzona w osadzie ściekowym jak i pomosty, które rzeczywiście wymagają 

wymiany, co generuje koszt 350 000,00 zł. Z uwagi na to, że w budżecie brakuje stosownych 

środków postanowiono wyjąć tą część i przeprowadzić stosowny remont, część ta nie będzie 

wykonywana z kwasówki, w całości zostanie wykonana część konstrukcyjna lejów, która 

pracuje w osadzie. Ta część zadania została zlecona, natomiast obecnie została zlecona 

ekspertyza techniczna pomostów, która nie wstrzymuje pierwszej części inwestycji. Inwestycja 

została podzielona z uwagi na poszukiwanie oszczędności i kontynuowanie części inwestycji, 

która jest kluczowa. W oczyszczalni udało się wznowić działanie kraty mechanicznej. 



  

5  

  

Planowany jest zakup sito piaskownika, co zależy od jego ceny. Prezes dodaje, że zostały już 

poczynione działania dotyczące podniesienia wynagrodzeń, został przywrócony fundusz 

premiowy, natomiast w sprawie dotyczącej regulacji wynagrodzeń oczekiwane jest 

rozstrzygnięcie w kwestii renegocjacji umowy wykonawczej na odbiór odpadów i zmiany taryf, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o odbiór ścieków. 

Przewodniczący podziękował Prezesowi Spółki za przedstawioną informację i poddał 

ją pod głosowanie o przyjęcie do wiadomości.  

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

 

Ad. 2  

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak przedstawił informację o pracy w okresie między 

sesjami.   

Szczegóły prac znajdują się w zapisie nagrania pod adresem: 

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html  

Burmistrz poinformował, że podjęte zarządzenia można znaleźć pod adresem: 

http://bip.glogowek.pl/1319/820/zarzadzenia-2019.html 

 

  

Ad 3. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Głogówek. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie do wiadomości. 

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

 

Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia projektów uchwał: 

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1319/820/zarzadzenia-2019.html
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a) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 dla Gminy 

Głogówek”,  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:  

• Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna  

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna  

• Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna  

 

ZA(12):Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Fabian 

Patron, Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Marcin Kus, 

Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):Joachim Sobek, Piotr Samson, Ewelina Barton 

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów,  

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:  

• Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna  

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna  

• Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna  

 

 

ZA(12):Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Marcin Kus, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, 

Róża Zgorzelska, Tadeusz Wrona, Tomasz Nosol 

PRZECIW(0): 



  

7  

  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):Joachim Sobek, Piotr Samson, Ewelina Barton 

 

c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu,  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:  

 

• Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna  

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna  

• Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna  

 

ZA(13):Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, 

Józef Kowaś, Grzegorz Thiel, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, 

Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

d) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej,  

 

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:  

 

• Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna  
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• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna  

• Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna  

 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Marcin Kus, Bernard Dembczak, 

Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Tomasz Nosol, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, 

Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

e) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,  

 

Burmistrz Głogówka wnosi o wykreślenie zapisu w par. 2 ust.1 pkt 1 o pomniejszaniu diety o 

50%  

 

Wynik głosowania nad przyjęciem wniosku:   

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:  

• Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna  

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna  

• Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna  
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ZA(13):Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, 

Fabian Patron, Jan Hojdem, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Józef Kowaś, Ewelina Barton, 

Tomasz Nosol, Marcin Kus, Róża Zgorzelska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały:  

• Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna  

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna  

• Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna  

 

ZA(13):Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Tomasz Nosol, 

Marcin Kus, Fabian Patron, Ewelina Barton, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Tadeusz 

Wrona, Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019  

 

Skarbnik tłumaczy, że w projekcie uchwały proponuje się zwiększenie dochodów z tytułu 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 41.172,37 zł, ponieważ uzyskane dochody 
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z tego tytułu okazały się być wyższe od wcześniej zaplanowanych. Skutkiem tego jest 

zwiększenie o tę samą kwotę wydatków na realizację programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Zwiększa się również dochody o kwotę 74.091,90 zł, którą gmina otrzymała 

w związku z podziałem środków finansowych po likwidacji Związku Gmin „AQUA 

SILESIA”. 

Kolejną propozycją, o której mówi Skarbnik jest zmniejszenie dochodów o kwotę 96.353,90 

zł z tytułu sprzedaży mienia co wynika z zaplanowanego dochodu w kwocie około 300 000,00 

zł, a na chwilę obecną zrealizowane jest około 120 000,00 zł więc wykonanie dochodów jest 

niemożliwe. Zmniejsza się również wydatki majątkowe o kwotę 36.614,49 zł na dwóch 

zadaniach inwestycyjnych tj. przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów i przebudowa drogi 

w Rzepczach ponieważ są to inwestycje, które zostały zakończone, a zmniejszenia dotyczą 

oszczędności, które pozostały podczas realizacji tych zadań.  Zaoszczędzoną kwotę proponuje 

się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg między innymi na bieżące 

remonty.  

Wynikły również oszczędności w kwocie: 9.000,00 zł, którą pozyskano na 

dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli, 32.800,00 zł z świetlic szkolnych, 27.200,00 zł ze 

specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz 10.000,00 zł na tworzeniu 

i funkcjonowaniu żłobków. 

W związku ze znalezionymi oszczędnościami zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 

9.738,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za uszkodzone mienie, a dokładniej 

uszkodzenie samochodu poprzez osunięcie się na obiekt elewacji bądź komina budynku. 

Proponuje się również zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 20.000,00 zł w szkole 

podstawowej oraz zwiększenie o 9 000,00 zł w pozostałej działalności oświatowej, które 

zostanie przekazane na doposażenie oprogramowania do obsługi oświaty. Zostaną również 

zwiększone o kwotę 18.000,00 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. „Wykonanie muru oporowego przy ul. Podgórnej w Głogówku”. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Józef Kowaś, Ewelina Barton, Grzegorz Thiel, Tadeusz 

Wrona, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Tomasz Nosol, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, 

Mariusz Wdowikowski, Marcin Kus 
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PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

h) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Józef Kowaś, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Tadeusz Wrona, Marcin Kus, 

Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska, Ewelina Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Jerzy 

Kunert, Tomasz Nosol, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę obradach, które zostaną wznowione dnia 30 listopada 

2019 r. o godzinie 9.00. 

 

Obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku zostały wznowione dnia 30 listopada 

2019r. o godz. 9.00. Skład osobowy członków Rady Miejskiej nie uległ zmianie.  

Burmistrz Głogówka wystąpił z wnioskiem o dodanie do porządku obrad projektów 

uchwał: 

i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za 

pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

j) w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

k) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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l) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Głogówek. 

 

Burmistrz Głogówka informuje o spotkaniu z Radnymi i Sołtysami, na którym 

przedstawione zostały propozycje nowej wielkości stawek za odbiór odpadów komunalnych. 

Wyjaśnia, że na owym spotkaniu nikt z Przewodniczących Jednostek Pomocniczych- Sołectw 

oraz Radnych nie wyraził słów sprzeciwu, a informacja o problemie w jakim znajduje się 

Gmina Głogówek, a także inne samorządy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

została przyjęta ze zrozumieniem. 

Obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych została zawarta z Firmą Naprzód Sp. 

z o.o. 1 lipca 2017 roku z mocą obowiązywania do 30 czerwca 2021 roku. Roczna wartość 

kontraktu to 1 488 566,40 zł, natomiast w ramach tej kwoty nie jest uwzględniany odbiór 

odpadów wielkogabarytowych oraz biodegradowalnych, który jest dodatkowo ponoszony 

przez Gminę. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi dynamicznie rosną w związku 

z czym 26 listopada 2019 r. wykonawca zawartego z nami kontraktu zwrócił się o zmianę 

warunków dotychczasowej umowy w związku z drastycznym wzrostem kosztów rynkowych. 

Firma Naprzód zażądała wzrostu wartości umowy do końca jej wykonania o 63% co daje 

miesięcznie kwotę 78 279,00 zł.  

W piśmie otrzymanym od wykonawcy, zmianę wykonania umowy wykonawca 

argumentuje:  

• podwyżką opłaty marszałkowskiej, która w momencie podpisania kontraktu wynosiła 74,00 zł 

i 25 zł/mg śmieci natomiast teraz wynosi 270,00 zł/mg, a w skali roku to wzrost o około 

390 000,00 zł,  

• wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2 000,00 zł brutto na 2 600,00 zł brutto, a w 

przeliczeniu tego wzrostu na kontrakt wynagrodzenia stanowią 30 % jego wartości, w skali 

roku jest to 155 000 zł,  

• wzrostem ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców Gminy Głogówek, ponieważ w 

roku 2017 kiedy była zawierana umowa Gmina zadeklarowała, że będzie oddawać 165 000 ton 

popiołu natomiast w roku 2018 mieszkańcy oddali 545 000 ton, co stanowi dodatkowy koszt 

który w skali roku wynosi 65 664,00 zł, 
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• wzrostem kosztów związanych z podwykonawcą odbierającym odpady zmieszane, którym jest 

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. W 2017 roku została zawarta umowa, która generuje 

stratę. 

Nowym kosztem nie uwzględnionym w umowie, a uwzględnionym w nowej stawce jest 

funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który od kwietnia do 

końca października 2019 r. kosztował 200 579,00 zł w co wchodzą koszty pracy tyle, że na 

poziomie 12 miesięcy co było prościej zasymulować co stanowi kotwę 43 584,00 zł, a 

dominantą poniesionych kosztów jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. Burmistrz 

podkreśla, że za bezpłatne przyjęcie gabarytów na PSZOK Gmina zapłaciła 89 000,00 zł, za 

odbiór gruzu 48 214,00 zł, pozostają jeszcze kwoty uiszczone za bioodpady, tworzywa 

sztuczne, elektroodpady, które nie zmniejszają kosztów, ponieważ wszystkie wartościowe 

materiały są z nich najczęściej zdemontowane. 

Koszty które nie zostały ujęte w umowie to koszty poniesione w związku z odbiorem 

bioodpadów stanowiące kwotę 360 754,00 zł.  Burmistrz tłumaczy, że prawdopodobnie 

zamysłem poprzedniej władzy był pomysł o odstąpieniu odbioru odpadów biodegradowalnych 

od mieszkańców Gminy Głogówek z chwilą otwarcia PSZOK co nie jest informacją 

potwierdzoną. Burmistrz tłumaczy, że zdecydował, aby odpady te były nadal odbierane, by nie 

zmuszać mieszkańców Gminy do wywożenia ich do punktu. 

Kolejnym kosztem jaki ponosi Gmina jest strata generowana przez ZKG. Na podstawie 

stawek zawartych w umowie, w 2019 roku do wywozu śmieci ZKG dopłaci około 91 606,00 

zł. 

Burmistrz dodaje, że w Gmina Głogówek liczący około 13 tys. mieszkańców natomiast w 

deklaracjach śmieciowych zawarte jest jedynie 11 101 osób, co nie stanowi 100% mieszkańców 

Gminy. Mówi o osobach wyjeżdżających za granicę i studentach wyjeżdzający do innych miast 

uiszczających tam opłatę śmieciową. 

Burmistrz tłumaczy, że Gmina musi uznać roszczenia jakich domaga się Firma Naprzód, 

ponieważ w razie ich nieuznania firma ta skieruje sprawę na drogę sądowną i w ten sposób je 

podniesie, ponieważ wszelkie zapisy, warunki, przesłanki i sytuacja rynkowa jest po stronie 

wykonawcy. 
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Obecnie z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi powinniśmy uzyskiwać 

1 900 022,00 zł wobec złożonych deklaracji, natomiast kwota ta nie jest pozyskiwana ze 

względu na dużą grupę osób która nie uiszcza opłat. Grupa ta stanowi około 10% płacących. 

Koszty jakie generujemy to kwota 2 141 596,21 zł. W chwili obecnej budżet gminy dołożył do 

gospodarki odpadami komunalnymi około 300 000,00 zł. Roczny koszt po uwzględnieniu 

roszczeń wykonawcy umowy wzrasta 2 000 989,00 zł, a w systemie zaczyna brakować 

1 000 066,00 zł.  

Po przeprowadzonych kalkulacjach, by zaspokoić minimalne potrzeby mieszkańców 

stawkę należy podnieść do 18,00 zł za osobę przy segregowaniu odpadów i 36,00 zł za odpady 

niesegregowane. Po przeprowadzonych rozmowach wzrost stawki dla nieruchomości 

niezamieszkałych osiągnie 20%.   

Stawki za odpady segregowane w innych Gminach kształtują się następująco: 

• Gmina Biała – 20,00 zł 

• Gina Krapkowice -18,00 zł 

• Gmina Walce, Pawłowiczki i inne Gminy należące do Związku Czysty Region 19,50 zł 

• Gmina Prudnik- trwają rozmowy, aby było to około 20,00 zł 

• Gmina Lubrza od 2019 r.18,00 zł 

Kwoty były wyższe już znacznie wcześniej. W Gminie Głogówek obowiązywała stawka 

12,50. Jeżeli Gmina należałaby do związku Czysty Region opłata od stycznia 2020 wynosiłaby 

19,50zł. Gdyby Gmina należała do związku, to w Urzędzie Miejskim nie byłoby całej 

administracji związanej z opłatami śmieciowymi, nie byłoby problemu ze śmieciarkami, które 

są stare i zniszczone, nie byłoby problemu związanego z dostarczeniem kubłów dla 

mieszkańców gminy i ponoszenia kosztów z tym związanych, nie musielibyśmy budować 

PSZOK, ponieważ Związek Czysty Region robi to sam, a dodatkowo prowadzi to miejsce. 

Burmistrz powtarza, że w związku z podwyżką stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nikt w Gminie Głogówek nie będzie zarabiał, a nawet zastanawia się czy 

w pewnych sektorach gospodarki odpadami nie trzeba będzie dołożyć pewnych środków.  

Przewodniczący Rady Miejskiej dziękuje Burmistrzowi Głogówka za obszerne wyjaśnienie 

potrzeby podjęcia przedstawionych uchwał oraz poddaje pod głosowanie wniosek o ich dodanie 

do porządku obrad. 
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Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

 

i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za 

pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Grzegorz Thiel, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bernard Dembczak, Marcin Kus, 

Jan Hojdem, Fabian Patron, Tadeusz Wrona, Tomasz Nosol, Ewelina Barton, 

Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

j) w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Burmistrz Głogówka wyjaśnia, że należy wspierać rodziny wielodzietne i w projekcie 

uchwały chce umorzyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od trzeciego dziecka 

wzwyż.  

Radna Bogusława Poremba pyta, ile rodzin objętych zwolnieniem zamieszkuje Gminę 

Głogówek. 

Burmistrz odpowiada, że na obecną chwilę nie posiada dokładnych dany, natomiast 

obecnie taka uchwała obowiązuje i nie chciałby z niej rezygnować.   

 

Wyniki imienne: 
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ZA(13):Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Marcin Kus, Jerzy Kunert, 

Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Fabian Patron, Tadeusz Wrona, 

Róża Zgorzelska, Ewelina Barton, Tomasz Nosol 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

k) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

Burmistrz tłumaczy, że uchwała nie wprowadza zmian i jest ona efektem uporządkowania 

wcześniej podjętej uchwały, która zawierała błędy. Termin i forma płatności została 

zachowana. Dodaje, że w niektórych gminach powołuje się inkasentów do pobierania opłat, 

natomiast w Gminie Głogówek nie jest to potrzebne choćby z uwagi na generowanie 

dodatkowych kosztów. 

Wyniki imienne: 

ZA(13):Grzegorz Thiel, Fabian Patron, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Józef Kowaś, 

Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Marcin Kus, Róża Zgorzelska, Tadeusz Wrona, 

Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Ewelina Barton 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

l) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Głogówek  

Radny Mariusz Wdowikowski pyta, czy trzeba będzie zmieniać dotychczas złożone deklaracje. 

Burmistrz odpowiada, że ma nadzieję, że nie trzeba będzie tego robić. Wyjaśnia, że nowy wzór 

przyjmowany jest, aby osoby w nieruchomościach niezamieszkałych wybrały wielkość 

pojemnika, który będzie odbierany, a tym samym wysokość opłaty.  
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Wyniki imienne: 

ZA(13):Tadeusz Wrona, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, 

Róża Zgorzelska, Bogusława Poremba, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, 

Jerzy Kunert, Tomasz Nosol, Fabian Patron 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Joachim Sobek, Piotr Samson 

 

Ad. 6  

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący informuje o skardze jaka wpłynęła na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 

4 w Głogówku, która została skierowana na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz o piśmie 

w sprawie budowy obwodnicy.  

Radny Mariusz Wdowikowski pyta w jaki sposób będą roznoszone nakazy zapłaty za odpady 

komunalne. 

Burmistrz odpowiada, że w tej sprawie nie została jeszcze podjęta żadna decyzja. Dodaje, że 

Gmina Głogówek poinformuje o podwyżce stawki mieszkańców gminy poprzez publikację w 

gazecie, audycji radiowej. 

Radna Bogusława Poremba porusza temat symbolicznej złotówki za roznoszenie nakazów 

płatniczych przez sołtysów. 

Burmistrz wyjaśnia, że postara się znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla tej sytuacji. 

Tłumaczy, że podczas spotkania z Sołtysami nikt nie podjął tego tematu. 

Radny Tomasz Nosol pyta co w związku z transportem publicznym. 

Burmistrz odpowiada, że w poniedziałek będzie miało miejsce spotkanie w starostwie, 

a sytuacja dotycząca publicznego transportu zbiorowego stabilizuje się. Informuje, że zawarł 

porozumienie z przewoźnikiem GTV, który działa na trasie Głogówek- Kędzierzyn. 

Najważniejsza jest współpraca powiatowa.  

Radny Tadeusz Wrona pyta, kiedy można spodziewać się remontu drogi 

Dzierżysławice- Racławice Śląskie. 
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Burmistrz tłumaczy, że zostały podjęte działania w stosunku do Powiatu Prudnickiego, 

głównie za sprawą interwencji Radnego Fabiana Patrona, który zgłosił potrzebę wykonania 

drobnych korekt na powiatowym chodniku i w odpowiedzi dostał informację, że remonty 

powiatowych chodników należy zgłaszać do Burmistrza Głogówka. Dodaje, że Gmina 

wystosowała pismo dotyczące remontu drogi Dzierżysławice- Racławice Śląski, który został 

obiecany na wcześniejszej sesji przez Wicestarostę, a z którego Powiat chce się wycofać. 

Gmina zadeklarowała wsparcie finansowe w kwocie, na którą Gminę będzie stać. Powiat uznał, 

że z kwoty około 3 000 000,00 zł dofinansowania, które otrzymał zostało około 60 000,00 zł i 

inwestycja nie będzie realizowana. Zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby inwestycja 

została zrealizowana. 

Radna Bogusława Poremba mówi o odwodnieniu wspomnianej drogi i stwierdza, że 

należy dołożyć wszelkich starań, aby była zrobiona od podstaw, a nie powierzchownie.  Pyta 

czy jest zrobiona dokumentacja tej drogi. 

Burmistrz odpowiada, że dokumentacja została wykonana, a inwestycji przyznano 

dofinansowanie. Wspomina również o potrzebie wymiany rurociągu tłocznego między 

miejscowościami.  

Burmistrz informuje, że w ramach planowanej inwestycji budowy ścieżki rowerowej od 

chodnika Głogówka do Głogówca zostanie zbudowany jeszcze jeden odcinek ścieżki 

rowerowej między Szonowem, a Tomicami. Pozostanie jeszcze zbudowanie odcinka między 

Tomicami, a Głogowcem. Ścieżka będzie asfaltowa. Wspomina też, że Gmina w 90% otrzyma 

dofinansowanie na budowę kanalizacji w kwocie 2 000 000,00 zł. 

Radny Wrona dodaje, że obowiązkiem Powiatu jest dbać o drogi powiatowe. 

Przewodniczący dziękuje w imieniu mieszkańców za wykonanie schodów przy ulicy 

Podgórnej. 

Burmistrz dziękuje za zrozumienie problemu związanego z zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych i prosi o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z odbiorem 

odpadów do Urzędu Miejskiego w skutek czego naliczane zostaną kary umowne firmie 

odbierającej za ominięcie poszczególnych gospodarstw domowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej składa podziękowania w kierunku Burmistrza 

Głogówka, Zastępcy Burmistrza Głogówka, Sekretarz oraz Radnych za udział w dwudniowej 

sesji. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XVIII  

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.   

  

Na tym protokół zakończono.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku   

  

Jerzy Kunert   

Protokolant   

Monika Domaradzka 


