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PROTOKÓŁ NR XVII/2019  

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  

z dnia 22 listopada 2019 r.  

  

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

Miejskiego w Głogówku.   

Obrady rozpoczęto 22 listopada 2019 r. o godz. 08:03, a zakończono o godz. 08:20 tego samego 

dnia. W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:   

1. Dembczak Bernard,   

2. Hojdem Jan,   

3. Kowaś Józef,   

4. Kunert Jerzy,   

5. Nosol Tomasz,  

6. Patron Fabian,  

7. Poremba Bogusława,  

8. Thiel Grzegorz,   

9. Wdowikowski Mariusz,  

10. Wrona Tadeusz,  

11. Zgorzelska Róża.  

  

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 11 osób. Listy obecności 

Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.   

Przewodniczący oddał pod głosowanie znowelizowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:   
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1. Sprawy regulaminowe.  

a) otwarcie XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku  

b) odtworzenie hymnu państwowego  

c) stwierdzenie quorum  

d) uchwalenie porządku obrad  

e) przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2019 r.  

f) przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r.  

2. Rozpatrzenie projektów uchwal:  

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019- 2022, 

c) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Głogówek.  

3. Zakończenie XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Wynik głosowania:  

11 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

  

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

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

Wynik głosowania:   

11 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

Przewodniczący zapytał również o uwagi do projektu Protokołu z XVII Sesji Rady 

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

 Wynik głosowania:   

11 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   
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Ad. 5 Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał:  

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

Burmistrz wytłumaczył, że sesja została zwołana na jego wniosek, ponieważ Gmina 

Głogówek w bieżącym roku wygospodarowała dodatkowe środki, które chciałaby 

przeznaczyć na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mochowie. Zakup ten odbywa się w porozumieniu z tą jednostką, która dokłada 

do zakupu własne środki w kwocie 45 000,00 zł. Samochód będzie kosztował około 

220 000,00 zł. Jest on fabrycznie nowy, wyposażony w zbiornik na wodę. Gmina Głogówek 

próbuje odchodzić od mocno wyeksploatowanych samochodów, z których korzystają 

Gminne jednostki OSP. 

Burmistrz dziękuje jednostce OSP Mochów, a także Radnemu Janowi Hojdem, którzy 

byli szczególnie zaangażowani w zakup samochodu. Tłumaczy, że oszczędności zostały 

pozyskane z oświaty, energii elektrycznej co łączy się z rządowym zamrożeniem podwyżek 

cen i ich rozliczeniu. 

Burmistrz mówi o możliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych po uprzednim 

zgłoszeniu chętnych do Urzędu Miejskiego. Pozwoli to zweryfikować, czy osoby oddające 

odpady płacą za śmieci. W obecnej chwili tona odbioru tych odpadów to koszt 700,00 zł 

netto.  

Burmistrz wspomina, że prócz odpadów wielkogabarytowych Gmina dodatkowo płaci 

za odbiór odpadów biodegradowalnych, co nie jest zawarte w kontrakcie. Tłumaczy, że 

stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych jest niewystarczająca. Mieszkańcy, którzy 

uiszczają opłatę nie powinni jej płacić za tych którzy tego nie robią, stąd też weryfikacja 

osób zgłaszających odbiór wielkogabarytów. Gmina nie powinna kredytować tych osób, 

które za gabaryty nie płacą. Jeśli mieszkaniec, który nie uiszcza opłat wystawi odpad, nie 

będzie on odebrany, a jego właściciel może zostać obciążony kosztem uprzątnięcia.  

Burmistrz informuje, że do 4 grudnia 2019 r. zbierane będą zgłoszenia osób, które chcą 

skorzystać z odbioru odpadów wielkogabarytowych. Po tym terminie odbiorca przygotuje 

się do zbiorki odpadów, wyznaczy trasy i sporządzi harmonogram wywozu.   

Radny Mariusz Wdowikowski pyta, czy nadal można zawozić gabaryty do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich. 
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Burmistrz odpowiada, że tak.  

Przewodniczący przechodzi do głosowania imiennego. 

Wyniki imienne: 

ZA (11): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Jan Hojdem, 

Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, 

Fabian Patron, Róża Zgorzelska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4): Ewelina Barton, Marcin Kus, Piotr Samson, 

Joachim Sobek 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-

2022, 

Wyniki imienne: 

ZA (11): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Jan Hojdem, 

Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, 

Fabian Patron, Róża Zgorzelska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4): Ewelina Barton, Marcin Kus, Piotr Samson, 

Joachim Sobek 

 

c) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach 

projektu Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
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Wyniki imienne: 

ZA (11): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Jan Hojdem, 

Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, 

Fabian Patron, Róża Zgorzelska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4): Ewelina Barton, Marcin Kus, Piotr Samson, 

Joachim Sobek 

 

Burmistrz dziękuje Radnym za spotkanie w trybie nadzwyczajnym i dodaje, że 

prawdopodobnie w poniedziałek nastąpi podpisanie umowy na zakup samochodu strażackiego. 

W związku z rocznicą zaprzysiężenia na Burmistrza i zaprzysiężenia Radnych, Burmistrz 

dziękuje za współpracę. 

Przewodniczący również dziękuje Radnym za zaufanie i miłą współpracę, wspomina, że 

jego celem było prowadzenie do zgody w radzie, eliminowanie podziałów między Radnymi i 

rozwiązywanie problemów na Komisjach.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XVII  

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.   

  

Na tym protokół zakończono.   

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku   

  

Jerzy Kunert   

  

Protokolant   

Monika Domaradzka  

   


