PROTOKÓŁ NR XX/2020
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku.
Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2020 r. o godz. 08:16, a zakończono o godz. 09:26 tego samego
dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 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. Samson Piotr,
11. Sobek Joachim,
12. Thiel Grzegorz,
13. Wdowikowski Mariusz,
14. Wrona Tadeusz,
15. Zgorzelska Róża

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku Jerzy Kunert.
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Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych.
Odśpiewany został hymn państwowy.
Następnie stwierdził quorum. Na 15 Radnych obecnych było 15 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,
e) przyjęcie Protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek
na lata 2020-2035,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,
c) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego
Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.,
d) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
Głogówka w spółkach,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek,
f) zmieniająca uchwałę 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,
5. Wolne wnioski i informacje.
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6. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek o rozszerzenie porządku o uchwały:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
h) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie,
wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
oraz wykreślenie projektu uchwały:
c) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego
Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.,
ze względu na wnikliwą analizę prawną uchwały należy zachować kolejność wprowadzania
uchwał, następstwem czego jako pierwsza zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka
w spółkach, kolejno poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii w przedmiocie
wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.,
który będzie konsekwencją podjęcia uchwały o wnoszeniu zasad.
Radna Barton proponuje, aby projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych
opłat został omówiony na komisji i poddany pod głosowanie na kolejnych obradach Rady
Miejskiej.
Burmistrz Głogówka tłumaczy, że na chwilę obecną nie zmieniły się stawki, ani strefa
płatnego parkowania, natomiast nie podjęcie uchwały będzie skutkowało wyłączeniem strefy
parkowania na miesiąc co pozbawi wpływów do Gminy w kwocie około 20 000,00 zł.

Wniosek Burmistrz Głogówka został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymało się.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kompletny porządek obrad.

Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymało się.

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu. Uwag nie zgłoszono.
Protokoły zostały poddane pod głosowanie.

•

Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wynik głosowania:
15 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

Ad 3. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
Radni przyjęli przeanalizowaną wcześniej informację.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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Ad. 4 Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2020

Wyniki imienne:
ZA (15): Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Tadeusz Wrona, Ewelina Barton,
Bogusława Poremba, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Jan Hojdem, Marcin Kus,
Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Joachim Sobek, Bernard Dembczak
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

b) w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2020-2035,

Wyniki imienne:
ZA (15): Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Piotr Samson, Bogusława Poremba,
Grzegorz Thiel,

Jerzy Kunert,

Jan

Hojdem,

Tadeusz

Wrona,

Bernard

Dembczak,

Ewelina Barton, Marcin Kus, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Joachim Sobek, Fabian Patron
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego
Przewodniczący poprosił Komisje o opinie na temat projektu uchwały:
•

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna

•

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna
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•

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna

•

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski,
Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Róża Zgorzelska, Ewelina Barton,
Józef Kowaś, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Tomasz Nosol
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

d) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Głogówka
w spółkach,

Przewodniczący poprosił Komisje o opinie na temat projektu uchwały:
•

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna

•

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: brak opinii

•

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna

•

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna

Burmistrz odpowiedział, że ustawodawca przyznaje mu takie kompetencje. Tłumaczy,
że według ustawy o samorządzie gminnym należy podjąć omawianą uchwałę. Dodaje, że Rada
wyraża zgodę poprzez głosowanie dotyczące zmiany budżetu.
Radny Joachim Sobek pyta czy Burmistrz Głogówka miał wcześniej możliwość do
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach, natomiast podejmując uchwałę Rada
może opiniować.
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Burmistrz Głogówka tłumaczy, że istnienie w lokalnym obiegu prawnym tej uchwały
jest warunkiem obejmowania udziałów, natomiast opinia ma charakter niewiążący. Rada
wyraża swoją wolę objęcia lub nieobjęcia udziałów poprzez głosowanie uchwały budżetowej.
Wyniki imienne:
ZA (11): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Józef Kowaś, Bernard
Dembczak, Fabian Patron, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Piotr Samson, Jerzy Kunert,
Grzegorz Thiel
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): Ewelina Barton, Marcin Kus, Joachim Sobek, Tomasz Nosol
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek

Przewodniczący poprosił Komisje o opinie na temat 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

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem,
Róża Zgorzelska, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Piotr Samson,
Ewelina Barton, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Józef Kowaś
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
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f) zmieniająca uchwałę 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,

Przewodniczący poprosił Komisje o opinie na temat 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

Wyniki imienne:
ZA (15): Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska,
Ewelina Barton, Piotr Samson, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Joachim Sobek, Jan Hojdem,
Marcin Kus, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

g) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

Burmistrz Głogówka informuje, że strefa płatnego parkowania zostanie powiększona o
ulicę Zamkową, dodaje, że prowadzone są prace mające na celu pozyskanie nowych
bezpłatnych miejsc parkingowych przy ulicy Szkolnej. W projekcie uchwały została dokonana
korekta stawek, wprowadzono darmowe parkowanie przez okres 7 minut. W przyszłości
uchwała zostanie zmodyfikowana o zielony abonament, czyli abonament odnośnie parkowania
samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi oraz samochodów napędzanych silnikami
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hybrydowymi. Strefa płatnego parkowania jest dostosowywana do zaleceń pokontrolnych
Najwyższej Izby Kontroli.
Radny Tomasz Nosol informuje, że opłata abonamentowa jest zbyt niska, aby wymusić
chęć podjęcia udziału w rotacji samochodów parkujących w strefie.
Burmistrz Głogówka tłumaczy, że rocznie sprzedawanych jest kilkanaście sztuk
karnetów, co nie zaburzy płynności w ruchu. Wyraża sprzeciw wobec podniesieniu stawki za
roczny abonament.
Radny Piotr Samson pyta czy kwota jaką Gmina zyska poprzez pobieranie opłat
parkingowych zostanie przekazana w całości na zabytki.
Burmistrz Głogówka tłumaczy jak wygląda przekazywanie środków na ochronę
obiektów zabytkowych. Wyraża chęć do porozumienia z księżmi w sprawie inwestycji
dotyczących zabytków sakralnych.
Radny Marcin Kus pyta, czy będą sprawdzane dowody uiszczania opłaty
parkingowej, kto się tym zajmie oraz co z problemem malowania białych linii na kostce.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że podjęte zostały rozmowy z konserwatorem
zabytków na temat oznakowania śródmieścia w skutek czego linie zostaną namalowane.
Tłumaczy, że na chwilę obecną kwestią sporną jest oznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych.
Dodaje, że wobec wymagań konserwatora strefa zostanie pomniejszona o miejsca znajdujące
się pod kolumną maryjną. Kontrolą zajmą się pracownicy Urzędu Miejskiego.
Radny Marcin Kus pyta o sposób wydawania reszty przez parkometry.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że nowe parkometry będą wydawać resztę.
Radny Tomasz Nosol tłumaczy swoje obawy wobec niskiej rotacji samochodów.
Burmistrz zapewnia, że w ciągu roku wykupywane jest zaledwie kilkanaście karnetów.
Radny Joachim Sobek pyta jak uregulowana jest kwestia kar i mandatów za brak
wykupienia biletu w parkingowego.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że w 2018 roku na mocy orzecznictwa, rady były
zmuszone kwestie reklamacyjne.
Radna Ewelina Barton wspomina o zajmowaniu przez baner miejsca parkingowego
podczas wyborów.
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ZA (13): Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Róża Zgorzelska,
Piotr Samson, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Tadeusz Wrona,
Józef Kowaś, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Ewelina Barton, Joachim Sobek
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

Ad. 5 Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytuje wniosek Radnej Eweliny Barton dotyczący
wprowadzenia elektronicznego dziennika w szkołach. Wspomina o prezentacji na temat Zamku
w Głogówku która odbyła się w muzeum, a która zostanie przedstawiona po zakończeniu Sesji
Rady Miejskiej na Sali posiedzeń przez Aleksandra Cuber i Józefa Skibę.
Radny Mariusz Wdowikowski zwraca się prośbą o wymianę przystanku autobusowego
w Szonowie.
Radny Tomasz Nosol odnosi się do prac podjętych przez Komisję Rolnictwa i Ochrony
Środowiska dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich.
Radna Bogusława Poremba tłumaczy, że członkowie komisji mieli swój punkt
widzenia, który próbowali wyjaśnić.
Radny Joachim Sobek pyta o wyniki i koszty audytu, który został przeprowadzony
w Urzędzie Miejskim w Głogówku.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że w związku z toczącym się postępowaniem przed
sądem i dla jego dobra nie ujawnia się wiadomości jakie zostały ustalone w postępowaniu
audytowym. Zachęca do cierpliwości i dodaje, ze po zakończonych postępowaniach wyniki
trafią do wiadomości.
Radny Joachim Sobek pyta, czy po zakończeniu postępowania wyniki audytu trafią do
publicznej wiadomości.
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Burmistrz Głogówka informuje, że należy zapoznać się z protokołem pokontrolnym
Regionalnej Izby Obrachunkowej w efekcie, którego skierowano zawiadomienia do Nadzoru
Budowlanego, toczyć się będą postępowania naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Na
chwilę obecną z tych informacji można się dowiedzieć jaki jest stan gminy. Informuje, że
prowadzony jest obecnie audyt wewnętrzny, który wcześniej nie był prowadzony.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
Protokolant
Monika Domaradzka
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