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PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

 

Obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.  

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było 14. Lista obecności Radnych, zaproszonych do udziału w Sesji 

gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został 

hymn państwowy.  

Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka. 

Burmistrz Głogówka wniósł o wprowadzenie do Porządku obrad następujących 

projektów uchwał: 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego, 

 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do powyższego. W związku z ich brakiem 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych jest za wprowadzeniem do Porządku obrad punkt 5: 

 litera „k” projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

prudnickiego; 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 litera „m” projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina 

Głogówek.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie znowelizowany Porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 
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b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka”.   

4. Koncepcja Gminy w temacie realizacji gospodarki wodno-ściekowej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok, 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 -2021, 

 w sprawie udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku  

na zakup krzesła kardiologicznego, 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

 zmieniająca uchwałę nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Głogówek, 

 zmieniająca uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 

2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku, 

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech 

lat, 
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 w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

 w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego, 

 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek.  

6. Zapytania Radnych.  

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej 

w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informacje o swojej pracy  

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad 3.  

 Przewodniczący zapytał o uwagi do materiału z niniejszego punktu.  

Radny Piotr Bujak stwierdził, że jest bardzo zawiedziony tym, że Pani Redaktor 

która pojawia się co miesiąc na Sesjach akurat dzisiaj, gdy omawiany jest punkt dotyczący 

„Życia Głogówka”, jest nieobecna. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie zostało sporządzone 

w sposób lekceważący. Wyraził głębokie zdziwienie w związku z faktem sporządzenia 

sprawozdania z działalności gazety nie przedstawiając w nim, jak w poszczególnych 

miesiącach kształtowała się sprzedaż pisma. Wskazał, że nie przedstawiono też informacji, 

jak wygląda sieć sprzedaży, jak również brakuje informacji, w jaki sposób odbywa się 

dystrybucja gazety. Następnie Radny poinformował, że dokonał zestawienia sprzedaży pisma 

na przestrzeni lat 2014-2017. Okazało się, że różnica w przychodzie gazety „na minusie” 

wynosi 8 140,42 zł, co przekłada się na spadek sprzedaży gazety o 22%. Natomiast na 
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przychodzie z reklamy występuje spadek z 50 564,09 zł do poziomu 41 519,81 zł. Wobec 

czego spadek sięga 17,9%. Radny wskazał, że pomimo przedstawionych spadków 

w działalności „Życia Głogówka” odnotowujemy także wzrost o 17 012,44 zł w pozycji 

dotyczącej wynagrodzenia. Podobnie sytuacja kształtuje się w etatach, gdzie nastąpił przyrost 

o ¾  etaty. Ponad to wzrosła dotacja z budżetu Gminy, która na przestrzeni czterech lat 

wzrosła o 17%.  

W związku z powyższym Radny, zapytał: 

1. Jak redakcja gazety diagnozuje przyczyny sprzedaży pisma na przestrzeni ostatnich 

czterech lat o 22 %.  

2. Jak diagnozuje się przyczyny spadku wpływów z reklam o blisko 18 %. 

3. Co się stało w redakcji „Życia Głogówka”, czy nastąpił jakiś nagły wzrost nakładu pracy 

koniecznego do wydania gazety, w związku ze wzrostem liczby etatów o ¾. 

4. Czy zostały podjęte jakieś działania mające na celu zahamowanie postępującego spadku 

sprzedaży gazety. Jeśli tak, to jakie konkretnie.   

5. Czy zostały podjęte jakieś działania mające na celu zahamowanie postępującego spadku 

wpływów z reklam. Jeśli tak, to jakie konkretnie.   

6. Poprosił o przedstawienie informacji, czy „Życie Głogówka” zleca na zewnątrz 

wykonywanie jakiś usług tj. korektę, skład gazety oraz inne czynności towarzyszące 

procesowi powstawania pisma. 

W związku z nieobecnością Pani Redaktor, Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na 

piśmie.   

 Radny Andrzej Wawer stwierdził, że ma świadomość, że Radny Bujak nie zasiada ani 

w Komisji Społecznej ani w Komisji Budżetowej, jednakże nic nie przeszkadzało w tym, by 

Radny wziął udział w posiedzeniu tychże Komisji, w celu przedstawienia powyższych 

pytań. Radny Wawer poinformował, że podczas posiedzenia tych Komisji obecna była 

zarówno Pani Redaktor „Życia Głogówka” jak i Główna Księgowa MGOK w Głogówku. 

Wskazał, że obecni Radni nie zgłaszali żadnych uwag do pracy gazety.  

 Radny Piotr Bujak oświadczył, że idąc tokiem myślenia Radnego Wawera, ma 

wrażenie że omawiany punkt Porządku obrad „miał być po prostu fasadą”. Radny 

zastanawiał się, po co został on w ogóle wprowadzony. Uznał, że skoro taki punkt istnieje, 

ma on prawo zadawać pytania.  

 Radna Gabriela Nizińska stwierdził, że spadek sprzedaży może być podyktowany min. 

„fanpage-m” na facebooku, gdzie wszelkie wydążenia są relacjonowane na bieżąco. 
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Dalszych uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.  

Ad 4.  

Nie zgłoszono uwag do materiału z niniejszego punktu. Informacja została przyjęta do 

wiadomości.  

Ad 5. 

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

11 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

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

2018 -2021. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Radny Piotr Bujak poinformował, że jego wypowiedź nie ma na celu negowania 

istnienia Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Głogówku. Stwierdził, że 

popiera fakt funkcjonowania tej placówki jak najbliżej dzieci z terenu Gminy Głogówek. 

Następnie zwrócił uwagę na zapis, który pojawił się w druku nr 322 Rady Powiatu 

w Prudniku, a konkretnie w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa w trybie 

bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogówek. W uzasadnianiu do tego projektu napisano 

„Z analizy kosztów utrzymania oraz z liczby uczniów w poszczególnych placówkach 

oświatowych w 2017 roku, dokonanej przez wydział oświaty i zdrowia, wynika 

jednoznacznie, iż całkowicie nieracjonalne ekonomicznie jest utrzymywanie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. Jest to najmniejsza placówka oświatowa 

w której, na każdego z 50 uczniów dodatkowo rocznie wydatkuje się 8 tysięcy złotych 

z budżetu powiatu. Obiekty i infrastruktura nie dają możliwości uzyskania znaczących 
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możliwości oszczędności na kosztach utrzymania. Rozszerzenie działalności Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego, biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjne też nie rokuje 

większych dochodów. Obecnie nie widać również możliwości znalezienia dodatkowych 

środków na finansowanie Ośrodka. Sytuacja znacznie się pogorszy po wygaszeniu klas 

gimnazjalnych, w których znajduje się znaczna grupa wychowanków”. W związku 

z powyższym Radny Bujak zapytał, z jakich środków Gmina Głogówek zamierza 

sfinansować utrzymanie placówki, a właściwie różnicę pomiędzy subwencją a rzeczywistym 

kosztem jej funkcjonowania. Zapytał także, jaki jest ogólny pomysł na prowadzenie tego 

obiektu, skoro dotychczasowy organ prowadzący nie widzi szans na jego restrukturyzację.  

Burmistrz odpowiedział, że oświata w żadnej placówce nie finansuje się. Gmina 

finansuje zadania związane z utrzymywaniem placówek oświatowych. Kontynuując 

Burmistrz stwierdził, że „Pan mówi, że Pan jest za, Pan jest przeciw w jakiś sposób. To, że 

Powiat ma problem z utrzymaniem jednostki, to mnie to nie interesuje i w jaki sposób my 

zagospodarujemy te obiekty, to już będzie nasza decyzja i nasz problem. Są na to pomysły 

i możliwości”. Burmistrz zaznaczył, że oświata nie zarabia na siebie i nigdy nie zarobi. 

Stwierdził, że należy wziąć pod uwagę to, że Gmina nie jest od zarabiania tylko od stwarzania 

warunków do egzystencji. Dodał: „Chciałbym, żeby Pan wziął i stanął przed tymi ludźmi, 

przed tymi rodzicami, to samo im odczytał im.” Burmistrz stwierdził, że Radny Bujak 

powinien się w końcu jasno wypowiedzieć, czy jest „za” czy „przeciw”. Uznał, że Radnemu 

brak jakiegokolwiek pomysłu, podobnie jak brakowało pomysłów poprzednim władzom, 

które wszystko zamykały tj. żłobki, przedszkola. Od momentu objęcia rządów przez 

Burmistrza nie została zamknięta ani jedna placówka. Natomiast otworzony został żłobek, 

przejmowany jest Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Burmistrz skwitował, że po prostu 

trzeba chcieć.      

Radny Piotr Bujak stwierdził, że Burmistrz powiedział wszystko, tylko nie odniósł się 

do treści pytania, co określił mianem „typowego zachowania”. Przechodząc do drugiego 

pytania Radny wskazał, że do budżetu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego została 

wprowadzona pozycja „1 rata na kwotę dwieście kilkadziesiąt tysięcy złotych”. Cały koszt 

przejęcia budynków SOSW opiewa na kwotę powyżej 2 mln złotych. Wobec czego zapytał, 

jak przebiegały rozmowy ze Starostwem w tym temacie, czy były jakieś negocjacje, czy 

istnieje jakaś dokumentacja, którą można uzyskać do wglądu.  

Burmistrz odpowiedział, że negocjacje trwają. Porozumienie jeszcze nie zostało 

podpisane.  Kosztorys rzeczoznawcy opiewał na kwotę 3 mln złotych. Obecnie rozmowy 

zatrzymały się na kwocie 2 mln zł. Burmistrz dodał, że zakup dwóch obiektów za kwotę 
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2 mln złotych z pełnym wyposażeniem, z trwałymi i nietrwałymi częściami jest naprawdę 

ceną korzystną.   

Przewodniczący wskazał, że z przedstawionych informacji wynika, że Powiat dążył 

do zamknięcia placówki. Przejęcie przez Gminę pozwoli na jej dalsze funkcjonowanie. 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.   

Wynik głosowania:  

10 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymały się. 

 

c) w sprawie udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku  

na zakup krzesła kardiologicznego. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się. 

 

e) zmieniająca uchwałę nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Głogówek. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

f) zmieniająca uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 

2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

g) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech 

lat. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 
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Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

i) w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Radny Piotr Bujak:  

1. zapytał jaki zespół, w jakim składzie pracował nad przełożonym projektem; 

2. na podstawie jakich czynników przygotowano projekt, czy starano się przyjąć za 

decydujący czynnik liczbę ludności zamieszkującej dany okręg. Czy też były to inne 

czynniki. Zapytał, dlaczego pomimo wieloletniej tradycji Błażejowice Dolne 

włączono do okręgu z Kierpniem i Rzepczami, a nie tak jak dotychczas z Mochowem. 

Sekretarz Gminy Anna Barysz odpowiedziała, że Kierpień i Rzepcze stanowiły najmniejszy 

okręg. Delegatura stwierdziła, że należy go połączyć tak by liczba mieszkańców wyniosła 700 

i więcej osób. Zarówno Pani Sołtys Leśnik jak i Błażejowic Dolnych wyraziły zgodę na 

przyłączenie tych miejscowości do okręgu Kierpień, Rzepcze. Dodała, że okręg stanowi 

położony blisko siebie teren. Pani Sekretarz poinformowała, że ona była osobą 

odpowiedzialną za wyznaczenie granic obwodów. Zaznaczyła, że wszelkie zmiany 

konsultowane były z Delegaturą.  

Radna Róża Zgorzelska zapytała, z kim konsultowano zmiany, czy tylko z grupą 

9 Radnych.  

Pani Sekretarz odpowiedziała, że konsolacje były prowadzone z osobą upoważnioną 

przez Komisarza Wyborczego. Wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany przez nią, 

a następnie sprawdzony przez osobę upoważnioną z Delegatury.  

Radna Zgorzelska zapytała, dlaczego pewne ulice w Głogówku są podzielone w ten 

sposób, że nr parzyste należą do jednego okręgu, a numery nieparzyste do drugiego.  

Pani Sekretarz odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem Głogówek ma trzy Sołectwa. 

Granice Sołectw są tak niefortunnie wyznaczone i niestety nie istnieje inna możliwość 

podziału. 

Radny Piotr Bujak wniósł o zamieszczenie w gminnym miesięczniku informacji 

nagłaśniającej zmiany okręgów.  
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Pani Sekretarz stwierdziła, że taka informacja na pewno zostanie upubliczniona. 

Dodała, że Burmistrz ma obecnie ograniczone możliwości w związku ze zmianą Kodeksu 

Wyborczego. Uznała, że należy poczekać na wytyczne Urzędnika Wyborczego.  

Radny Bujak wniósł o przedrukowanie załączników do uchwał z punktu „i” oraz 

punktu „j” do gazety „Życie Głogówka”, w celu rozpropagowania informacji wśród 

mieszkańców.  

Przewodniczący stwierdził, że  z pewnością będą rozwieszane obszerne obwieszczenia 

w tym temacie.  

W związku z brakiem dalszych uwag projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania:  

11 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 

j) w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania:  

10 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymały się. 

 

k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

l) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek.  

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Ad 6.  

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak: 

1. Mając na uwadze wejście w życie dnia 25 maja 2018 roku, europejskiego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych zapytał, czy w Urzędzie Miejskim 

zostały już podjęte działania mające na celu jego implementację i czy po drodze, 

w ramach tych działań zdiagnozowano jakieś zagrożenia w zarządzaniu danymi 

osobowymi.  

2. W kontekście przedstawionego Radnym Planu Gospodarki Mieszkaniowej dla Gminy 

Głogówek poprosił o uszczegółowienie następujących kwestii: 

 czy prowadzone remonty wynikały z opracowanego planu gospodarczego na dany 

rok kalendarzowy, zaleceń pokontrolnych po przeglądach w budynkach, czy też 

pism i zgłoszeń lokatorów; 

 poprosił o informacje, jakie środki wpłaciła Gmina jako udział we wspólnotach 

mieszkaniowych do funduszu remontowego na 2017 r. 

3. Zapytał, czy Gmina zamierza jeszcze podjąć jakieś działania mające na celu 

umożliwienie przejazdu drogą gminną, która znajduje się na działce 205/104 

w miejscowości Kierpień. Jeśli tak, to jakie. Poprosił także o udzielenie informacji, 

czy zostaną podjęte działania mające na celu unormowanie sytuacji prawnej tych 

wszystkich gruntów w tym miejscu. 

4. Mając na uwadze nowelizacje przepisów prawa wyborczego, a także przepisów 

o samorządzie gminnym przypomniał, że od przyszłej kadencji obligatoryjne będą 

głosowania imienne z użyciem specjalnego sprzętu, a także transmisja obrad do sieci 

oraz archiwizacja nagrań w BIP-ie. W związku z czym poprosił o informację, czy 

a jeżeli tak, jakie działania podjęła Gmina aby na chwilę obecną sprostać 

przytoczonym wymogom. Dodał, że gdyby transmisja z obrad już teraz trafiała do 

sieci byłoby to wysoce pro-obywatelskie.  

5. Mając na uwadze nowele Kodeksu Wyborczego i preferencje na zapewnienie 

w lokalach wyborczych dostępu do internetu celem umożliwienia transmisji, wniósł 
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o zapewnienie wszystkim obiektom, w których będą odbywały się wybory, 

szerokopasmowego podłączenia do internetu o prędkości adekwatnej do oczekiwań, 

czyli takiej, która będzie umożliwiała zapewnienie sprawnej i nieprzecinającej 

transmisji. Oświadczył, że nagranie może być sporządzane „off line”, a następnie 

wgrywane na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, jednakże nie tak stanowi duch 

ustawy i powinno dążyć się do umożliwienia transmisji.  

6. Wniósł o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na łamach „Życia Głogówka”, 

gminnej strony internetowej dotyczącej tego, jak będą przebiegały granice okręgów 

wyborczych, którzy wyborcy będą przypisani do konkretnych obwodów. Uznał, że 

mieszkańcy Gminy powinni być poinformowani w sposób co najmniej dostateczny, 

gdzie mają głosować. Wskazał, że obwieszczenia wyborcze niestety nie załatwiają 

wszystkiego.  

Dalszych zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad 7.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas 

dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.  

 

Ad 8. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Sołtys Sołectwa Mochów wskazał, że powstał okręg zwany aglomeracją Głogówek, 

w skład której wchodzą miejscowości: Głogówek, Mochów, Dzierżysławice i Racławice 

Śląskie. Sołtys zapytał, dlaczego w skład tej aglomeracji wchodzą tylko 3 sołectwa i czy 

w przyszłości Gmina nie będzie musiała płacić z tego tytułu kar do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska.  

Następnie Sołtys wyraził swoje oburzenie w związku z artykułem opublikowanym na 

łamach „Życia Głogówka” w kwestii odpowiedzi na „apel o zapewnieniu mieszkankom 
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Gminy Głogówek należytej opieki ginekologicznej”. Powołując się na art. 7 ustawy 

o samorządzie gminnym wskazał, że ochrona zdrowia należy do zadań własnych Gminy.  

Kolejno powołując się na art. 1 o samorządzie gminnym wskazał, że mieszkańcy 

Gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Zapytał, dlaczego nasza Gmina jako 

jedyna w regionie obniżyła dotację na wymianę pieców węglowych na ekologiczne. 

Poinformował, że istnieje program pn. „Czyste powietrze” w ramach którego można pozyskać 

środki. Uznał, że pozyskanie tych środków byłoby szczególnie wskazane dla osób 

dotkniętych ubóstwem energetycznym.  

Sołtys podkreślił, że po raz kolejny zgłasza bardzo zły stan kładki na rzece Osobłodze 

prowadzącej z Pasternika w kierunku Mionowa.  

 

 Radna Gabriela Nizińska stwierdziła, że ginekolog nie jest jedynym specjalistą, 

którego brakuje w Głogówku. Wskazała, że ośrodek zdrowia od jakiegoś czasu boryka się  

z problemem braku specjalistów. Uznała, że ogólnie brakuje lekarzy, a Gmina nie może 

zajmować się szukaniem ich. Radna dodała, że „ta troska jest takim podlizywaniem się 

społeczeństwu, że my bardzo chcemy, no ale Gmina nic nie robi w tym temacie”.  

Przewodniczący stwierdził, że mężczyźni powinni dopytywać o urologa, a nie 

o ginekologa.  

Radny Piotr Bujak oświadczył, że powyższy „komentarz był na pograniczu daleko 

posuniętego skandalu”. Wskazał, że to nie jest miejsce na takie komentarze, a problem jest 

ogromny. Dodał, że „to nie jest tak, że Gmina nic nie może. Gmina umywa ręce. Jest cały 

szereg przypadków Gmin w kraju, które podjęły stosowne działania, żeby zabezpieczyć 

swoim mieszkańcom, mieszkankom adekwatną opiekę zdrowotna w tym obszarze o którym 

mówimy”. Za przykład Radny podał Gminę Pawłowiczki. Stwierdził, że po prostu trzeba 

chcieć.  

 Przewodniczący zapytał Radnego, dlaczego uważa, że jego pytanie było skandaliczne 

i bezsensowne.  Wskazał, że on jako mężczyzna ma prawo pytać o dostęp do urologa.  
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Radny Marek Pelka wskazał, że w poprzednim miesiącu wnosił o zaproszenia na Sesję 

przedstawiciela zakładu gazowniczego. Zapytał, czy w tym temacie zostało już coś zrobione. 

Przewodniczący odpowiedział, że taki przedstawiciel będzie obecny na sesji w maju.  

Radny Marek Pelka poinformował, że mieszkańcy ul. Wodnej zwrócili się do niego 

w kwestii stanu podwórka, które jest bardzo zaśmiecone. Radny uznał, że to wstyd, żeby 

gminny teren tak wyglądał.  

Radny Andrzej Wawer odpowiadając na powyższe pytanie poinformował, że w roku 

ubiegłym pracownicy Zakładu Komunalnego przez dwa dni sprzątali podwórko, o którym 

mowa. Następnie został wymieniony zamek w bramie, a klucze zostały rozdane wyłącznie 

lokatorom. Wobec czego wnioskować mnożna, że winnymi nieporządku są lokatorzy, 

ponieważ nikt inny nie ma dostępu do podwórka. Radny poinformował, że uda się w to 

miejsce, celem oględzin.  

 

Przewodniczący poinformował Radnych o konieczności składania oświadczeń 

majątkowych, a następnie złożył wszystkim obecnym życzenia pogodnych i zdrowych Świąt 

Wielkanocnych.  

 

Ad 9.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLIV 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 

 

 


