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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2020  

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

  

Obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Urzędzie Miejskim w 

Głogówku (sala posiedzeń).  

Obrady rozpoczęto 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:04, a zakończono o godz. 10:57 tego 

samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Sobek Joachim, 

10. Thiel Grzegorz,   

11. Wdowikowski Mariusz,  

12. Wrona Tadeusz,   

13. Zgorzelska Róża. 

  

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

Jerzy Kunert.   

Następnie stwierdził quorum. Na 15 Radnych obecnych było 13 osób. Listy obecności 

Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.   

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu, 

c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  
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e) przyjęcie Protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

31 lipca 2020 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r. 

4. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek za 

pierwsze półrocze 2020. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

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

2035,   

c) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko- 

Prudnickie”. 

6. Wolne wnioski i informacje.  

7. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który wniósł o: 

• uwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2020, 

• uwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie utworzenia 

Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko- Prudnickie”, która 

zakłada wykreślenie par. 1 pkt 1 lit ze względu na wycofanie się Gminy Baborów 

z projektu.   

• poszerzenie obrad o projekt uchwałę:  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, wniesienia 

wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony 

wkład. 

 

Skarbnik Gminy Głogówek tłumaczy, że zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

36.489,23 zł i 80.716,54 zł co stanowi dotacja od Wojewody jako rekompensata poniesionych 

wydatków w roku ubiegłym na wydatki funduszy sołeckich. Obniżone zostaną dochody 

w podatku od środków transportowych o 57.205,77 zł ,  co jest skutkiem podjętej uchwały 
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zmniejszającej stawki podatkowe. Zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 3.420,00 zł co 

jest efektem uzyskanych oszczędności przekazanych na zadanie ,,Odwodnienie liniowe drogi 

gminnej w Rzepczach”, natomiast zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł z przeznaczeniem na 

„Zakup zamgławiacza K-10 do dezynfekcji pomieszczeń” . Zwiększa się również wydatki na 

zadania inwestycyjne o 60 000, 00 zł na „Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego 

Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o.” o kwotę 60.000,00 zł 

Przewodniczący poddaje pod głos wniosek o rozszerzenie porządku obrad. 

 

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/0 wstrzymało się.   

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poddaje pod głosowanie kompletny porządek obrad. 

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/0 wstrzymało się.   

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący pyta o uwagi do Protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020 r. Uwag nie zgłoszono. Protokół został 

poddany pod głosowanie.   

 

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  

 

Ad 3.   

Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r. 

Radni jednogłośnie przyjęli informacje do wiadomości.  

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
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Ad. 4 Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek za 

pierwsze półrocze 2020. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli informacje do wiadomości.  

 

 

Ad.5 

Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia projektów uchwał: 

  

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski, 

Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, 

Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Ewelina Barton,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Piotr Samson 

 

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

2035,  

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski, 

Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, 

Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Ewelina Barton,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Piotr Samson 
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c) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko- 

Prudnickie”. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski, 

Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, 

Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Ewelina Barton,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Piotr Samson 

 

 

d) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego 

Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 

wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za 

wniesiony wkład. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Mariusz Wdowikowski, 

Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, 

Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Ewelina Barton,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Piotr Samson 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawia odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu.  

Burmistrz informuje, że za udzielonym pełnomocnictwem Rady Miejskiej do wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Opolskiego, który zakwestionował uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek dla obszaru położonego w rejonie 

ul. Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w mieście Głogówek. Sąd uchylił zaskarżone 
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rozstrzygnięcie nadzorcze. Tłumaczy, że gmina zakwestionowała stanowisko organu 

nadzorczego jakoby korytarz techniczny, który ustalany jest do istniejącej linii napowietrznej 

średnich napięć 15 kV należy wyznaczyć w planie liniami rozgraniczającymi, ponieważ linie 

należało potraktować jako istniejące ograniczenie w zabudowie. Nie należy używać tego 

symbolu i oznaczać go jako obszar zabudowy infrastruktury elektroenergetycznej i dalej może 

to być jako obszar mieszkaniowo usługowy. Burmistrz dziękuje za udzielone mu upoważnienie 

i wyraża zadowolenie z wygranej sprawy.   

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że Radny Marcin Kus interweniował do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku w sprawie licznych napraw drogi przy ul. 3-go Maja. 

Wspomina również o obradach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, podczas których 

omówiono temat plagi gryzoni polnych. Napomina, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przedstawił wytyczne w jaki sposób można się pozbyć gryzoni.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol, który ogłosił, że wytyczne zostaną 

upublicznione poprzez rozpowszechnienie ich w lokalnej gazecie, a także przekazane sołtysom. 

Przewodniczący Rady dopowiada, że sołtysi powinni wiedzieć, że taka uchwała została 

podjęta. Apel Rady Miejskiej został również poparty przez Radę Powiatu Prudnickiego. 

Następnie Przewodniczący Rady wspomina o piśmie LUKS RB Głogówek skierowanym 

do Radnych i problemie z jego otrzymaniem. Pyta czy ktoś zgłasza jakieś problem w związku 

z jego brakiem, oraz pyta czy Biuro Rady ma jeszcze raz wysłać to pismo do Radnych. Dodaje, 

że Prezes klubu zwrócił się na prywatnym Messengerze, ponieważ jeden z członków Rady nie 

otrzymał jego pisma. Przewodniczący przywołuje Radę i mówi, że przy pojawieniu się 

problemów technicznych należy to zgłaszać do niego. Dodaje, że Prezes klubu zwracał się do 

niego kilkakrotnie, natomiast Przewodniczący Rady odpowiada, że nie jest osobą prywatną 

i chce działać transparentnie. Ze względu na obszerność pisma w początkowej fazie nie było 

ono rozsyłane, by nie umknęło żadne słowo. Dodaje, że Radni mogli zapoznać się z nim w 

Biurze Rady, które jest otwarte dla wszystkich. Po prośbie, aby to upublicznić na nośniki 

elektroniczne pismo zostało wysłane na skrzynki.  

Zastępca Przewodniczącego Bogusława Poremba zapewnia, że wszyscy otrzymali to 

pismo na nośniki, pomimo tego każdy kto był w biurze Rady dostał pismo do ręki.  

Przewodniczący Rady nie otrzymał wniosku o ponowne przesłanie pisma.  

Burmistrz informuje, że od 1 września 2020 r. rusza spis rolny i zachęca do pozytywnej 

postawy wobec spisu i informowania o tym innych. Tłumaczy, że ważna jest również 

statystyka, ponieważ rzutuje na niektóre parametry finansowania. Burmistrz przestrzega 
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również przed osobami, które mogą się fałszywie podawać za Gminnych Komisarzów 

Spisowych, którzy mają obowiązek do wylegitymowania się.  

Radna Poremba zgłasza złe oświetlenie przy ul. Jana Pawła. 

Burmistrz wspomina o nowym oświetleniu i zazielenieniu osiedla.  

Radny Tomasz Nosol Wracając do tematu spisu rolnego informuje, że niekoniecznie 

trzeba czekać na komisarza spisowego, można zrobić to przez internet w formie raportu online. 

Prosi również o podanie prawdziwych danych. 

Przewodniczący dziękuje służbom gminy za szybką interwencję dotyczącą zapadniętego 

chodnika na Wielkich Oraczach, udrożnioną kanalizację oraz zaprowadzenie porządku na 

drodze po intensywnych ulewach.   

 

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku   

Jerzy Kunert   

 

 

Protokolant   

Monika Domaradzka 


