PROTOKÓŁ NR XXXII/2020
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 21 grudnia 2020 r.
Obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w trybie zdalnym. Na Sali
Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku przebywał Przewodniczący Rady – Jerzy Kunert.
W posiedzeniu uczestniczyli również Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, Zastępca Głogówka
Anna Barysz oraz Skarbnik Alina Janik.
Obrady rozpoczęto 21.12.2020 r. o godz. 09:05, a zakończono o godz. 10:18 tego
samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:
1. Barton Ewelina
2. Dembczak Bernard
3. Hojdem Jan
4. Kowaś Józef
5. Kus Marcin
6. Kunert Jerzy
7. Nosol Tomasz
8. Patron Fabian
9. Poremba Bogusława
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. Następnie stwierdził quorum. Na 15 Radnych, obecnych było 15 osób. Listę
zalogowanych Radnych do systemu głosującego stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka, który wniósł o:
•

poszerzenie porządku obrad w punkcie 7 o projekt uchwał:
i) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ,, Głogówek”

j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w mieście Głogówek,
k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
l) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
m) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20202035
n) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze
Gminy Głogówek
o) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej.
•

uwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Głogówek na 2021 rok

Przewodniczący pyta o zastrzeżenia do rozszerzenia porządku obrad a następnie poddaje pod
głos wniosek Burmistrza Głogówka:
Wynik głosowania:
ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Jerzy Kunert,
Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Ewelina Barton, Joachim Sobek, Fabian Patron,
Jan Hojdem, Marcin Kus, Józef Kowaś
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Bogusława Poremba
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawia kompletny porządek obrad.
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
d) przyjęcie Protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
25 listopada 2020 r.

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Głogówek na lata 2021-2035:
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok,
b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Głogówek na lata 2021 – 2035.
4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Głogówku.
5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2021 rok oraz planów pracy
Komisji stałych Rady:
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Głogówku na 2021 rok.,
b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Głogówku na 2021 r.,
c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Głogówku na 2021 r.
6. Zatwierdzenie protokołu

Komisji

Rewizyjnej

z kontroli

działalności

sołectwa

Biedrzychowice w przedmiocie prawidłowości działań w oparciu o kryteria legalności,
gospodarności i rzetelności w odniesieniu do dysponowania mieniem komunalnym i jego
udostępnieniem osobom trzecim w celu prowadzenia działalności gospodarczej- skupu
żywca.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek
w 2021 roku,
b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest
działki nr 656/12 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu.
c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest
działki nr 685/3 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu
i przechodu,
d) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest
działki nr 637/7 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu,
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głogówek

f) w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Głogówku,
g) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/256/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
20 marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości
stanowiącej

mienie

komunalne

Gminy

Głogówek,

zabudowanej,

położonej

w Biedrzychowicach,
h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021,
i) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ,, Głogówek”
j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w mieście Głogówek,
k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
l) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
m) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20202035
n) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze
Gminy Głogówek
o) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej.
8. Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

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

d) przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.
Kolejno przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi do projektu protokołu z XXXII Sesji
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r i również poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert,
Piotr Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem,
Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 2 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie informacje związane
z pracą Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostały przedłożone drogą zwyczajowo przyjętą.
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak dodał, że można mu zadawać pytania związane z jego
pracą.
Ad. 3 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu - Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek
na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.
Kolejno odczytuje on pozytywne opinie dotyczące przyszłorocznego budżetu Gminy
Głogówek podjęte uchwałami przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok,
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,
następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Głos zabiera Burmistrz Głogówka i wyjaśnia, że projekt budżetu zastał udostępniony
Radnym i mogli się z nim szczegółowo zapoznać. Tłumaczy, że budżet na przyszły rok został
sporządzony zachowując bezpieczeństwo, natomiast jego celem jest rozwój gminy.
W porównaniu do poprzednich lat jest to najwyższy budżet i jest on skierowany w największym
stopniu na inwestycje. Główną oś inwestycji w następnych latach będą stanowiły twarde
inwestycje komunalne. Są to zadania, które gmina realizuje przede wszystkim, aby uzyskać
efekt

proekologiczny

oraz

by

zapewnić

bezpieczeństwo

społeczności

gminnej.

W szczególności chodzi o oczyszczalnie ścieków, której modernizacja jest największą
jednostkowo inwestycją. Do 7 milionów zł, które widnieje po stronie inwestycji, należy dodać
5,5 miliona zł wydatków inwestycyjnych, które zrealizuje Zakład Komunalny Głogówek Sp.
Z o.o. Burmistrz wspomina, iż do niedawna nieczęsto zdarzało się tak, że ZKG realizował
inwestycje. Obecnie padła decyzja, by wyprowadzić pewne środki inwestycyjne poza budżetdo spółki co na końcu ma pozytywny efekt porządkujący oraz finansowy, który wiąże się z
podatkiem vat, który gmina musiałaby zapłacić, a spółka może go rozliczyć. Prosi by,
zauważyć, że nie zostały dokonane szczególnie wielkie zmiany w podatkach prócz podatków
od środków transportowych, gdzie obniża się je dla największych przedsiębiorców, którzy są
dominujący nie tylko na gminnym rynku pracy, ale także i na szczeblu powiatowym, tym
samym mając nadzieję na wywołanie bodźca proinwestycyjnego. Mówi o wprowadzaniu
narzędzi prorodzinnych takich jak wyprawka dla najmłodszych mieszkańców gminy Głogówek
oraz systemu, który umożliwia restrukturyzację zadłużenia czynszowego. Zwraca się do
radnych by popatrzyli na przyszłoroczny budżet bardzo szeroko. Z jednej strony zawiera on
inwestycje a z drugiej zmiany, które będą rzutowały na funkcjonowanie mieszkańców w 2021 r.
Tłumaczy również wniesioną do projektu uchwalenia budżetu autopoprawkę - jej
dominującą i zasadniczą wartość stanowi modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku, gdzie zostało wprowadzone 2 090 000,00 zł. Dwa miliony wprowadzone będą na
inwestycję pozostała część to koszt opracowania dokumentacji projektowej, gdyż gmina chce
opracować kompletą dokumentację obiektu, by nie fragmentować jej i w przypadku przyszłych
remontów i móc wracać do gotowej dokumentacji. Pieniądze zostaną wykorzystane najbardziej
efektywnie jak to możliwe.
Burmistrz dziękuje pracownikom, którzy zajmowali się pracą nad budżetem, radnym,
którzy na komisjach opiniowali projekt budżetu oraz mieszkańcom wychodzącym z inicjatywą
zmian w otoczeniu.

Dodaje, że zakłada, iż do marca nastąpi poprawa wyniku inwestycyjnego. Na chwile
obecną nie ma w tym budżecie wszystkich rzeczy jakie radni chcieliby widzieć natomiast
postara się cześć z nich sukcesywnie wprowadzić.
O głos prosi Radna Róża Zgorzelska, która następnie twierdzi, iż przykro jej z powodu
nieuwzględnienia jej wniosku w projekcie budżetu na przyszły rok w kwocie 60 000,00 zł który
w porównaniu z całym budżetem jest niewielką kwotą. Pieniądze miały by być przeznaczone
na funkcjonowanie, czy na granty z Odnowy Wsi. Twierdzi, że Burmistrz zapominał
o aktywnych mieszkańcach wszystkich miejscowości. Apeluje do Burmistrza, iż w momencie,
w którym pojawią się takie możliwości, by jeszcze w przyszłym roku to uzupełnić, ponieważ
tak jak powiedział, że będzie to budżet jeszcze poprawiany, uzupełniany w związku z czym
prosi ewentualnie o uzupełnienie.
Przewodniczący udziela głos Burmistrzowi, który odpowiada Radnej i zwraca uwagę,
iż tak naprawdę w budżecie pojawia się fundusz sołecki, który jest najwyższy w historii gminy.
Dodaje, że mieszkańców gminy jest coraz mniej, lecz wzrastają nakłady finansowe na fundusz
sołecki i dzisiaj gmina jest na poziomie powyżej pół miliona zł, a refundacja, która oscylowała
na poziomie ok 40%, na chwile obecną waha się przy ok 18-20 % z budżetu centralnego. Prosi
by zauważyć, iż strumień środków w ramach form budżetu partycypacyjnego kierowany jest
dla sołectw i jest on coraz większy.
Radna Zgorzelska odpowiada, iż skoro jest tak dużo środków na funduszu sołeckim to
jest jej bardzo przykro, że tysiąca zł. nie można było zostawić w funduszu sołeckim
Biedrzychowic na Farską Stodołę.
Tytułem sprostowania Burmistrz informuje, że malowanie obiektu świetlicy Farska
Stodoła zostało zlecone w tym roku, podpisana została nawet umowa. Oświadcza, że nie
ingeruje w to jak wydatkowany jest fundusz sołecki, który jest formą budżetu partycypacyjnego
i o jego przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Fundusz sołecki Biedrzychowic został ustalony
na podstawie dokumentów które gmina otrzymała od Sołtysa.
Głos zabiera Radna Zgorzelska informując, że odbyło się spotkanie wiejskie, które
uchwaliło i przegłosowało pozytywnie wniosek o tysiąc złotych równocześnie w dniu
dzisiejszymi przyjechał malarz i maluje częściowo salę za 1000,00 zł, a całkowity koszt
malowania sali, kuchni i toalety wynosi 2200 zł.

Zgodnie z tym pomalowana zostanie

wyłącznie główna sala.
Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał dyskusję i przestrzegł, że takie rzeczy to
temat do poruszenia w wolnych wnioskach na Komisjach Rady, a nie przy uchwaleniu nowego
budżetu. Pyta o pytania związane z projektem uchwały.

Radna Zgorzelska informuje, że podejmowane przez nią tematy dotyczą budżetu i są
tematami bieżącymi.
Przewodniczący ponawia pytanie o zastrzeżenia lub uwagi do projektu uchwały, by
omówić wszelkie wątpliwości.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Burmistrz Głogówka podziękował Radnym za jednomyślny wynik głosowania
i zapewnił, że postara się by ukierunkować budżet tak, aby spełniał wszystkie oczekiwania oraz
dziękuje służbom finansowym, które bardzo się napracowały nad tym budżetem.
b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Głogówek na lata 2021 – 2035.
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Wyniki imienne:
ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert,
Piotr Samson, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard Dembczak,
Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1):

4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Głogówku.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań z działalności Komisji.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2021 rok oraz planów pracy
Komisji stałych Rady:
a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Głogówku na 2021 rok.,
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

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

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Głogówku na 2021 r.,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus dziękuje Radnym uczestniczącym
w grudniowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej za sprawne przygotowanie planu pracy na
przyszły rok. Informuje, że jeśli sytuacja pozwoli będzie on jeszcze modyfikowany, na chwile
obecną jest on poukładany w taki sposób, by zapewnić sprawną pracę Komisji Rewizyjnej,
jednostek gminnych i urzędu.
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

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

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Głogówku na 2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnej Tomasz Nosol, informuje, iż wraz z członkami komisji podjął
decyzję by w przyszłym roku zrezygnować ze wszelkiego rodzaju spotkań ze względu na
sytuację epidemiologiczną. Jeśli sytuacja na to pozwoli komisja powróci do zapraszania gości.

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

Komisji

Rewizyjnej

z kontroli

działalności

sołectwa

Biedrzychowice w przedmiocie prawidłowości działań w oparciu o kryteria legalności,
gospodarności i rzetelności w odniesieniu do dysponowania mieniem komunalnym i jego
udostępnieniem osobom trzecim w celu prowadzenia działalności gospodarczej- skupu
żywca.
Przewodniczący Rady informuje o wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu
zatwierdzenia protokołu z kontroli działalności sołectwa Biedrzychowice w przedmiocie
prawidłowości działań w oparciu o kryteria legalności, gospodarności i rzetelności w
odniesieniu do dysponowania mieniem komunalnym i jego udostępnieniem osobom trzecim w
celu prowadzenia działalności gospodarczej- skupu żywca. Kontrola ta została omówiona na
poprzedniej sesji w wolnych wnioskach. Przewodniczący pyta o uwagi do protokołu.
Ze względu na brak zastrzeżeń i pytań Radni przechodzą do głosowania nad przyjęciem
protokołu.

Wyniki imienne:
ZA (11): Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Piotr Samson, Grzegorz
Thiel, Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jerzy Kunert, Tadeusz
Wrona
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): Fabian Patron, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tomasz Nosol

7. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek
w 2021 roku,
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest
działki nr 656/12 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu.
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

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

PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest
działki nr 685/3 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu
i przechodu,
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
d) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest
działki nr 637/7 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu,
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Wyniki imienne:
ZA (15): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
f) w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Głogówku,
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że do Urzędu
Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja dotycząca oddania sprzętu, z którego korzystają

Radni Rady Miejskiej w Głogówku na posiedzeniach Sesji, zorganizowanie szkolenia z obsługi
tabletu oraz zmianę prawa miejscowego.
Dodaje, że po przeanalizowaniu petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła,
iż, petycja w pierwszej części winna być uznana za negatywnie rozpatrzoną, gdyż wobec art. 14
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Głosowania jawne na sesjach
rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnych.
W dalszej części Przewodniczący przytacza zapis w petycji o zmianie przepisów prawa
miejscowego w odniesieniu do pobierania przez radnych dwóch diet tego samego dnia.
Członkowie komisji ustalili, iż dieta nie jest wynagrodzeniem, a rekompensatą z tytułu
utraconego wynagrodzenia za pracę. Jednogłośnie uznali, iż powinno się zmienić treść
obowiązującego aktu prawa miejscowego
Przewodniczący

Komisji

SWiP

oświadczył,

iż

wystąpił

z

wnioskiem

do

Przewodniczącego Rady Miejskiej o zmianę Uchwały nr V/30/2011 Rady Miejskiej w
Głogówku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania
diet dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.

Wyniki imienne:
ZA (13): Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Jan Hojdem,
Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Bernard Dembczak,
Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Jerzy Kunert, Józef Kowaś
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Ewelina Barton, Fabian Patron
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
g) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/256/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
20 marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości
stanowiącej

mienie

w Biedrzychowicach,

komunalne

Gminy

Głogówek,

zabudowanej,

położonej

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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.
Radna Róża Zgorzelska prosi o głos, po czym informuje, że złożyła pismo do
Burmistrza Głogówka i Rady Miejskiej w Głogówku o podjęcie stosownych kroków w celu
dalszego funkcjonowania i wyjaśnienia jak będzie funkcjonował Punkt Skupu, by mógł on
nadal służyć okolicznym rolnikom. Radna apeluje do Burmistrza o podęcie rozmów z osobami,
które sprzedają w tym Punkcie Skupu, ponieważ osoby te najlepiej znają specyfikę
funkcjonowania obiektu i prosi, by nie zapominać o osobach, które mają tam możliwość
sprzedaży trzody chlewnej. Swoje słowa Radna kieruje również do pozostałych radnych, iż
Punkt Skupu jest tam bardzo potrzebny. Z uwagi na opinię prawną która wykazała wadliwość
podjętej w 2006 r. uchwały uważa, że rzeczywiście kwestia prawna powinna zostać
wyprostowana.
Prosi o podjęcie czynności, które będą miały na celu dalsze funkcjonowanie Punktu
i przypomina, że Komisja Rewizyjna również takie zamierzenie umieściła w protokole
z kontroli. Informuje, że na chwile obecną wstrzymuje się od głosu, ponieważ nie wie jaki
będzie dalszy los punktu skupu.
Burmistrz Głogówka informuje, że jest zwolennikiem tego by Punkt funkcjonował
w Biedrzychowicach i mówi, że zrobi co się da i jest przewidziane prawem, by ten stan
utrzymać. Dodaje, że nie składa żadnej deklaracji, ponieważ jest to również kwestia pewnych
obwarowań prawnych i obwarowań rynkowych. Burmistrz tłumaczy, iż musi być podmiot,
który będzie chciał prowadzić punkt skupu i musi zgodzić się na to, by robić to wszystko
zgodnie z wszelkimi przepisami. Informuje, że do tego gmina będzie dążyć i taka jest wspólna
wola nas wszystkich, lecz trudno jest przewidzieć jaki będzie ostateczny efekt, bo wymaga to
dużych nakładów pracy, których gmina się podejmie, rozmów i czasu, który pokaże co z tego
wyjdzie.
Radna Zgorzelska deklaruje, iż rozpatruje taką ewentualność, którą Pan Burmistrz na
którejś z wcześniejszej komisji rady poruszył, iż prawdopodobnie byłaby taka możliwość by
punkt mógł zostać przekazany stowarzyszeniu Odnowa Wsi Biedrzychowice.

Wyniki imienne:
ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Józef Kowaś, Piotr Samson,
Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona,
Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Róża Zgorzelska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tomasz Nosol, Jan Hojdem
h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021,
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,

następnie zapytał o dodatkowe pytania, uwagi i sugestie.

Wyniki imienne:
ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Bernard Dembczak,
Ewelina Barton, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Jan Hojdem
i) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji ,, Głogówek”
Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

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

j) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w mieście Głogówek,
Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

Wyniki imienne:
ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Piotr
Samson, Tadeusz Wrona, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus, Jan Hojdem, Bernard
Dembczak, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Ewelina Barton

k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w centralnej części miasta Głogówek
Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

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

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
l) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

Wyniki imienne:
ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Ewelina Barton, Bernard Dembczak,
Józef Kowaś, Piotr Samson, Marcin Kus, Joachim Sobek, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska,
Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron
m) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-2035
Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

Wyniki imienne:
ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Ewelina Barton, Bernard Dembczak,
Józef Kowaś, Piotr Samson, Marcin Kus, Joachim Sobek, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska,
Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron
n) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy
Głogówek

Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

Wyniki imienne:
ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Ewelina Barton, Bernard Dembczak,
Józef Kowaś, Piotr Samson, Marcin Kus, Joachim Sobek, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska,
Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron

o) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej.
Przewodniczący zapytał o dodatkowe uwagi i sugestie.
Brak uwag.

Wyniki imienne:
ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Ewelina Barton, Bernard Dembczak,
Józef Kowaś, Piotr Samson, Marcin Kus, Joachim Sobek, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska,
Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron

8. Wolne wnioski i informacje.
O głos prosi Radna Róża Zgorzelska, która z okazji zbliżających się świąt skałda w imieniu
Zarządu Gminnego Mniejszości Niemieckiej najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.
Burmistrz Głogówka również składa życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne i dziękuje
za kolejny rok współpracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej dziękuje za współpracę i inicjatywę radnych oraz składa
życzenia radnym i mieszkańcom.
9. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że porządek obrad został wyczerpany
i dziękuje wszystkim za udział w zdalnym posiedzeniu. Przewodniczący zamyka XXXII Sesję
Rady Miejskiej w Głogówku.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert

Protokolant
Monika Domaradzka

