PROTOKÓŁ NR XXX/2020
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 października 2020 r.
Obrady XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się zdalnie ze
względu na panują pandemię COVID-19. Na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku
przebywał Przewodniczący Rady – Jerzy Kunert.
Obrady rozpoczęto 27 października 2020 r. o godz. 19:11, a zakończono o godz. 20:22
tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:
1.

Barton Ewelina

2.

Dembczak Bernard

3.

Hojdem Jan

4.

Kowaś Józef

5.

Kus Marcin

6.

Kunert Jerzy

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.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
2. 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,
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Zakończenie XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Przewodniczący poddaje pod głos porządek obrad.
Wynik głosowania:
13 za/0 przeciw/0 wstrzymało się.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Kunert, prosi o głos Burmistrza
Głogówka i Skarbnika Gminy – Alinę Janik w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany
budżetu Gminy na rok 2020 r.
Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak objaśnia, że XXX Nadzwyczajna Sesja Rady
Miejskiej w Głogówku została zwołana w trybie przyspieszonym po konsultacji z sołtysami,
Skarbnikiem Gminy oraz służbami finansowymi, tak by poszczególne sołectwa nie zostały
poszkodowane, jeśli chodzi o fundusze sołeckie. Burmistrz zaznacza, iż wielokrotnie były
kierowane prośby, by zmiany w funduszach trafiały do Gminy jak najszybciej, a niektóre z nich
trafiły dopiero 21 października br. Włodarz dziękuje Pani Skarbnik za to, że bardzo szybko
przygotowała uchwały, pracownikom, którzy zorganizowali wszystkie materiały oraz Radnym
za to, że uczestniczą w sesji i chcą się nad tą kwestią pochylić. Tłumaczy, że w uchwale nie ma
żadnej rewolucji finansowej, tylko odpowiedź na wnioski które wpłynęły od sołtysów i drobne
bardzo kosmetyczne przesunięcia. Prosi Panią Skarbnik o ewentualne uzupełnienie.
Skarbnik Gminy Głogówek informuje, że uchwała w całości jest poświęcona zmianom
w funduszu sołectwa Biedrzychowice i sołectwa Twardawa. Wyjaśnia, iż sołectwo
Biedrzychowice chce wprowadzić zadnie pt. ,,modernizacja placu manewrowego przy OSP
Biedrzychowice” w zamian rezygnuje z modernizacji skrzyżowania przy OSP Biedrzychowice
oraz z zakupu namiotu biesiadnego. Sołectwo Twardawa chce zmniejszyć wyposażenie OSP o
zakup nożyc w kwocie 7460,00 zł oraz zakup monitora multimedialnego o 400,00 zł, natomiast
wprowadzić zadanie budowy kanalizacji burzowej na ulicy polnej i zakup stołu w kwocie
600,00 zł. na potrzeby świetlicy wiejskiej Dodaje, że wieloletnia prognoza finansowa to
konsekwencja uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku na prośbę Radnej Róży Zgorzelskiej
udziela głosu
Radna Zgorzelska pyta, na czyj wniosek, została wprowadzona zmiana budżetu
w funduszu sołeckim, gdyż jako mieszkaniec wsi Biedrzychowice uważa, iż z nikim nie
dyskutowano na temat tej zmiany, nawet z radą sołecką. Nie zgadza się z tym, aby to sołtys
danego sołectwa mógł sam decydować i zmieniać cokolwiek we wcześniejszych ustaleniach, a
także że nie leży w kompetencji Burmistrza, aby takie decyzje podejmować telefonicznie. W
odpowiedzi na zarzucane oskarżenia, Oświadcza, że rozmawiała z sołtysem, który oświadczył,
że Pan Burmistrz kazał zmienić zadanie w związku z czym on się podporządkował.
Burmistrz odpowiada na oskarżenie, iż jest to kłamstwo, gdyż wniosek podpisany przez
sołtysa i wpłynął do Urzędu Miejskiego 21 października 2020 r. Informuje także Radną o tym,
iż o wszelkich wątpliwościach, dotyczących Uchwał, Radni mogą zaskarżać uchwały do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Radny Joachim Sobek w odniesieniu do tematu poruszonego przez rozmówców,
wychodzi z zapytaniem o to, w jaki sposób odbywa się głosowanie nad funduszem sołeckim.
Przewodniczący prosi o głos Burmistrza Głogówka, który oznajmia, że nie będzie wyjaśniał
zasad procedowania nad funduszem sołeckim, bo one są powszechnie znane i dodaje, że jeżeli
będzie dalej oskarżany o jakieś nieprawidłowości to poprosi Wysoką Radę o zdjęcie z
porządku uchwały lub o wniesienie w tym miejscu poprawki zaznaczając przy tym, że
sołectwo Biedrzychowice straci zupełną możliwość wykorzystania funduszy sołeckich.
Wszyscy obecni na sesji Radni zapoznają się ze skanem wniosku, który przedłożył
Burmistrz. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Poremba, zwraca się z zapytaniem,
dlaczego powyższy wniosek wpłynął do Urzędu dnia 20 października, a dotarł do wiadomości
dopiero 7 dni później.
Głos w tej sprawie zabiera Zastępca Burmistrza – Anna Barysz, stwierdzając, że główną
przyczyną jest pandemia, przez którą wszelkie pisma wpływające do Urzędu, muszą przeleżeć
około 48 godzin po to, żeby uchronić wszystkich pracowników przed ewentualnym
zakażeniem. Inną przyczyną była nieobecność poszczególnych pracowników Urzędu z powodu
przebywania przez nich na kwarantannie domowej.
Burmistrz Głogówka wnosi o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
na 2020 r. oraz uznaje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Głogówek na lata 2020-2035 za bezprzedmiotowy.

Sytuację komentuje Radny Mariusz Wdowikowski uważa, że powinno się zagłosować
nad daną uchwałą, gdyż chodzi w tym wszystkim o dobro mieszkańców Twardawy i
Biedrzychowic.
Radny Tomasz Nosol zwraca się do Wiceprzewodniczącej Zgorzelskiej oraz do
Radnego Józefa Kowasia o określenie swoich stanowisk w związku z uchwałą.
Radny Kowaś uznaje, że skoro dokumenty zostały podpisane przez sołtysa, to są
miarodajne.
Radny Thiel Grzegorz uważa, że przez głos Wiceprzewodniczącej Zgorzelskiej ucierpi
sołectwo Biedrzychowice, bo nic nie zostanie wykonane oraz sołectwo Twardawa, które jak
niczemu nie jest winne. Dodaje, że dokument widzieli wszyscy, było on zeskanowany,
podpisany przez sołtysa, wobec tego jego zdaniem jest to jest miarodajne.
Burmistrz zwraca się z prośbą o przerwę, na której złoży nowy projekt uchwały,
wyłączając sołectwo Biedrzychowice.
Radny Joachim Sobek wtrąca, że każde głosowanie nad funduszem sołeckim jest
potwierdzone protokołem z głosowania i żeby rozwiać wszelkie wątpliwości można byłby
przedstawić protokół.
Przewodniczący ogłasza przerwę w obradach.
Po dwudziestominutowej przerwie, Przewodniczący Kunert Jerzy wznawia obrady, na
których początku głos zabiera Radny Wdowikowski, zażenowany słowami Radnej
Zgorzelskiej, która w prywatnej rozmowie zarzuciła mu nieuczciwe zajmowanie się sołectwem,
z racji zajmowanych przez niego stanowisk Radnego i sołtysa wsi Szonów.
Róża Zgorzelska kieruje przeprosiny w stronę Mariusza Wdowikowskiego.
Burmistrz Głogówka wnosi o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2020 r. z poprawką, którą Radni otrzymali na
skrzynki e-mail.
Burmistrz Głogówka przychyla się do głosów Radnych: Józefa Kowasia
i Mariusza Wdowikowskiego, gdzie to stwierdzono, że sołectwo, które nie neguje zmian w ich
funduszu, nie powinno być poszkodowane, dlatego w projekcie uchwały do funduszu
sołeckiego miejscowości Twardawa nie wprowadzono żadnych zmian. Natomiast jeśli chodzi
o wniosek dotyczący sołectwa Biedrzychowice, sołtys je wycofał. Burmistrz zaznacza jednak,
że zadba o inwestycje przy OSP Biedrzychowice i wybrukuje plac.

Burmistrzowi nie przeszły obojętnie słowa o tzw. "machlojeniu", które mocno uderzyły
w jego stronę. Uważa, że pomimo iż wszyscy tam obecni różnią się od siebie i czasami nie
dogadują, to właśnie w tak trudnym dla wszystkich czasie, jakim jest pandemia koronawirusa,
a także dla dobra Gminy, powyższe oskarżenia nie powinny mieć miejsca.
Burmistrz sugeruje Wiceprzewodniczącej Róży Zgorzelskiej, iż powinna wykazywać
większe zainteresowanie swoim sołectwem. Porusza tak zwanej drodze Franciszka, gdzie to
Gmina zadbała o odpowiednie, ale także kosztowne, bo mieszczące się w kwocie kilkunastu
tysięcy złotych - melioracje, by woda nie stała na polach w miejscowości Biedrzychowice.
Informuje także o placu zabaw, który zrobiła Gmina dla Biedrzychowic, a także docieplenie w
tej miejscowości budynku w którym mieści się ośrodek zdrowia w kwocie 300 000, 00 zł.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku - Róża Zgorzelska uznaje
wypowiedzi Burmistrza za nieadekwatne, ponieważ uważa, że interesowała się swoim
sołectwem należycie, a to Burmistrz potraktował ją oschle przy zapytaniu o modernizację placu
zabaw w Biedrzychowicach. Zgorzelska Róża zarzeka się wręcz, że robiła dla wsi o której
mowa, wszystko co w jej mocy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku prosi Burmistrza o zreferowanie nowej
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020.
Burmistrz stwierdza, że w niej się nic szczególnego nie zmieniło, oprócz wyłączenia z
niej sołectwa Biedrzychowice. O zmianie tej zostali wcześniej wszyscy poinformowani.
Przewodniczący Rady upewnia się, czy wszystko zostało zrozumiane przez wszystkich
obecnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Róża Zgorzelska wyznaje swoją aprobatę w stosunku do
determinacji Burmistrza i jego zamierzeń względem sołectwa Biedrzychowice. Dzięki temu
wieś nie zostanie pominięta, nawet jeśli uchwała nie zostanie przegłosowana.
Jerzy Kunert udziela głosu radnemu Grzegorzowi Thiel, który popiera wniosek
Burmistrza. Radny nie ukrywa zadowolenia z faktu, że włodarz pomimo wszelkim
przeciwnościom, także tym, które niestety miały miejsce na obecnej sesji, będzie starał się
dokonać wszystkich zmian, które zaplanował, tak aby mieszkańcy Biedrzychowic nie
ucierpieli.
Burmistrz informuje, że negatywne wnioski Pani Radnej Zgorzelskiej doprowadziły do
20 % uszczerbku w budżecie Gminy, jeśli chodzi o fundusz sołecki. Nadmienia, iż ma obawy
jeśli chodzi o realizację tegorocznego funduszu sołeckiego, z racji czasu, którego niewiele
zostało.

Wiceprzewodnicząca Rady Róża Zgorzelska wyznaje, że Burmistrz znał wysokość
danego funduszu, a co za tym idzie, mógł realizować ich plan znacznie wcześniej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Poddał pod głosowanie wniosek o zmianę
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.
Wynik głosowania:
13 za/0 przeciw/0 wstrzymało się.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020:

Wyniki imienne:
ZA (13): Barton Ewelina, Dembczak Bernard, Hojdem Jan, Kowaś Józef, Kus Marcin, Kunert
Jerzy, Nosol Tomasz, Poremba Bogusława, Sobek Joachim, Thiel Grzegorz, Wdowikowski
Mariusz, Wrona Tadeusz, Zgorzelska Róża
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĄ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20202035

Wyniki imienne:
ZA (13): Barton Ewelina, Dembczak Bernard, Hojdem Jan, Kowaś Józef, Kus Marcin, Kunert
Jerzy, Nosol Tomasz, Poremba Bogusława, Sobek Joachim, Thiel Grzegorz, Wdowikowski
Mariusz, Wrona Tadeusz, Zgorzelska Róża
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĄ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Ad.3
Radny Marcin Kus pragnie zwrócić uwagę na zapadnięty chodnik na ul. 3-go
Maja. Informuje, że stało się tak już trzeci raz w ciągu jednego roku. Zapadnięcie chodnika
przyczyniło się także do wypadku z udziałem dziecka.
Następnie zwraca uwagę na zapchaną studzienkę przez jesienne liście.
Radny Joachim Sobek informuje, że sprawa ta została zgłaszana już pracownikom
Urzędu Miejskiego w Głogówku. Z racji tego, że studzienką zajmowała się firma zewnętrzna,
prosi o złożenie reklamacji tymże wykonawcom.

ad. 4
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdza, że porządek obrad został wyczerpany
i dziękuje wszystkim za udział w zdalnym posiedzeniu. Przewodniczący zamyka XXX
Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Głogówku.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert

Protokolant
Agnieszka Sikora

