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PROJEKT PROTOKOŁU NR XLVII/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 maja 2018 roku 

 

Obrady XLVII 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 15. Listy 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 zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono. Porządek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu XLV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku oraz 

z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017 r., 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2017 r., 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r., 

d) Informacja o stanie mienia komunalnego, 

e) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Głogówka, 

f) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Głogówka z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017 r.  
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4. Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu letniego. 

5. Informacja nt. nadzoru, utrzymania i stanu placów zabaw na terenie Gminy Głogówek. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

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

2018 – 2021, 

c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biedrzychowice  na lata 

2018 – 2023. 

7. Zapytania Radnych. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

9. Wolne wnioski i informacje.  

10. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLV Sesji 

Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany 

pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

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

w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy 

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 3.  

Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenie procedury absolutoryjnej.  Zapytał o opinie 

Komisji, na temat: 

a) Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017 r. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

b) Przypomniał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2017 r. 
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

 Radny Piotr Buja zapytał, czy może zabrać głos w kwestii udzielania absolutorium. 

Przewodzący wyraził zgodę. Radny Piotr Bujak stwierdził, że w procedurze udzielania 

absolutorium niezwykle ważny jest udział Rady, co poparł orzecznictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu nr 45/2005, według której aktywność organu stanowiącego 

w kwestii wykonania budżetu nie powinna ograniczać się jedynie do biernego słuchania 

sprawozdań i głosowania. Wskazał, że nieodłącznym elementem procedury udzielenia, bądź 

nie udzielenia absolutorium jest dyskusja. Brak dyskusji poprzedzającej udzielenie 

absolutorium jest powszechnie uznawane za naruszenie prawa. Wobec czego Radny wniósł 

o takową dyskusję. Następnie stwierdził, co następuje: 

„W naszej Gminie prawie nie inwestuje się w przedsięwzięcia, które mogłyby 

podtrzymać, a tym bardziej obudzić rozwój gospodarczy  miasta i gminy. Jedynym zadaniem, 

które można by uznać, za podnoszące potencję i dotyczące infrastruktury, to budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku. Jak na 

nasz budżet, moim zdaniem jest to zdecydowania za mało. Przegapiliśmy przy tym tworzącą 

się wielką szansę na skomunikowanie Wierzchu z Wilkowem. Ja rozumiem, że korzystniej 

jest fotografować się z osobami, które są wdzięczne za takie prezenty jak na przykład 

klimatyzatory. Jednakże jeżeli dłużej będziemy zaniedbywali sprawę przedsiębiorczości oraz 

migracji i tutaj też nie możemy zaklinać rzeczywistości, że dane są pozytywne, gdyż zupełnie 

co innego wynika chociażby z informacji, którą okresowo otrzymujemy z Powiatowego 

Urzędu Pracy. To wszystko może się obrócić przeciwko nam. Kiedyś będziemy musieli 

spłacić zadłużenie, wszyscy wiemy na jakim poziomie się ono w tej chwili znajduje. A przy 

takiej gospodarce, gdzie roczne wpływy z opłaty targowej dla całej Gminy wynoszą łącznie 

jeden tysiąc trzysta złotych, będzie nam trudno to spłacić”.  

Kontynuując Radny stwierdził, że „zaklinanie rzeczywistości w mediach niestety nic 

nie zmieni”. Dodał, że samochwalstwo, obserwowane na antenie opłacanych audycji 

radiowych oraz opłacanych czasopism nie zmieni sytuacji, którą sam pan Burmistrz opisał 

w liście z 16 marca 2018 roku: „Gmina Głogówek nie posiada terenów inwestycyjnych. 

Ponadto tereny pod budownictwo mieszkaniowe zostały sprzedane”. 

Kolejno Radny nawiązał do celowości wydatkowania środków publicznych. Zwrócił 

uwagę na gospodarowanie środków na promocję. Wskazał, że w wydatkowanej kwocie 

znalazły się środki na kampanię promocyjną w radiu Doxa, radiu Park, dodatku do NTO. 
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Zapytał, czy w jakikolwiek sposób mierzona jest efektywność tych reklam. Zapytał także jaka 

jest zasadność korzystania z  usług mediów zewnętrznych, skoro w roku minionym nasze 

czasopismo „Życie Głogówka” kosztowało 65 tys. złotych.  Zastanawiał się, czy w tym 

przypadku nie chodzi o promocję Gminy, a o promocje określonej grupy osób.  

Radny Bujak wskazał także na problem z transparentnością w zakresie informacji 

dotyczących majątku gminnego. Podkreślił, że Radnym nie jest znana sytuacja Zakładu 

Komunalnego Głogówek Sp. z o. o. Wskazał, że Gmina Głogówek za rządów obecnego 

Burmistrza nie opracowała gminnej, kompleksowej polityki właścicielskiej wobec Spółki 

oraz nie wyznaczyła zasad klarownego, przejrzystego, merytorycznego, ekonomiczno – 

finansowego nadzoru w stosunku do Spółki, bądź też taki nie został przedstawiony Radzie. 

Analogicznie Radnym nie przedstawiono zasad współpracy z organami Spółki. 

Kolejno Radny stwierdził, że dostarczona Radzie Miejskiej informacja o stanie mienia 

komunalnego jest niekompletna i nie pozwala na wyrobienie sobie stanowiska w kwestii 

absolutorium.  

Mając na uwadze powyższe Radny oświadczył, że nie zagłosuje za udzieleniem 

absolutorium Burmistrzowi Głogówka.  

 

Kolejno głos zabrał Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, który odniósł się do 

wystąpienia Radnego Piotra Bujaka. Poinformował, że nie ma strefy inwestycyjnej, gdyż 

wszystko zostało wysprzedane, a nabywanie ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych nie 

jest brane pod uwagę. Następnie Burmistrz wskazał, że w uchwale kwietniowej wprowadzono 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące 29 działek 

budowlanych przy ul. Konopnickiej. W kwestii Spółki wskazał, że wszelkie dane na jej temat 

widnieją w KRS-ie. Kończąc swoja wypowiedź Burmistrz przypomniał scenę oraz cytat 

jednego z popularnych niegdyś filmów: „gdyby głupota miała skrzydła, to pani by latała jak 

gołębica”. 

  

Następnie głos zabrał Radny Andrzej Wawer. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Piotra Bujaka stwierdził, że podczas posiedzeń Komisji Społecznej zawsze jest podejmowana 

dyskusja. Ponadto Radny Bujak ma także możliwość wypowiedzenia się podczas obrad 

Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że Radny Bujak pracuje w takim miejscu, gdzie 

specjalistyczna pomoc jest na wyciągnięcie ręki.  
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Radny Piotr Bujak uznał, że Radni swoimi powyższymi wypowiedziami nie są 

w stanie go obrazić. Następnie podkreślił, że dyskusja nad budżetem podczas uchwalania 

procedury absolutoryjnej jest konieczna.  

Burmistrz odpowiedział, że w wystąpieniu Radnego Bujaka nie padły żadne konkrety 

na temat budżetu.  

 

Radny Marek Pelka zabrał głos w kwestii dotyczącej Zakładu Komunalnego.  

Poinformował, że podczas Komisji Budżetowej zadał dwa proste pytania i poprosił 

o odpowiedź na piśmie. Niestety do dnia dzisiejszego taka odpowiedź do niego nie dotarła. 

Wobec czego stwierdził, że na konkretne pytania nie padają odpowiedzi.  

Burmistrz zwrócił uwagę, że Zakład Komunalny jest Spółką, która rządzi się swoimi 

prawami i obowiązują ją pewne tajemnice. To co jest ujawnione figuruje w KRS-ie. 

Radny Marek Pelka stwierdził, że prosił wówczas o pisemną informację, że taka 

odpowiedź nie zostanie udzielona.  

Burmistrz odparł, że Radny może zapoznać się z jego odpowiedzią zawartą 

w protokole z posiedzenia Komisji, które znajdują się w BIP-ie.  

 

Radny Piotr Bujak uznał, że dzisiejsze jego wystąpienie, a co za tym idzie powstała 

dyskusja uratowało procedurę absolutoryjną. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił do odczytania projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2017 r., który następnie został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 6 wstrzymało się. 

 Przewodniczący przypomniał niżej wymienione materiały: 

d) Informacja o stanie mienia komunalnego. 

e) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Głogówka. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

f) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku. 
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Następnie Przewodniczący odczytał  projektu uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek 

za 2017 r. Projekt został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się 

następująco. 

Wynik głosowania:  

9 za/ 3 przeciw/ 3 wstrzymało się. 

Ad 4.  

Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu letniego został przyjęty 

do wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 5.  

Nie zgłoszono uwag do informacji nt. nadzoru, utrzymania i stanu placów zabaw na 

terenie Gminy Głogówek. Materiał został przyjęty do wiadomości. 

 

Ad 6.  

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. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

10 za/ 2 przeciw/ 3 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. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

10 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało się. 
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c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biedrzychowice  na lata 2018 

– 2023. 

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:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Radny Marek Pelka odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrz wskazał, że 

na BIP-ie dostępne są jedynie protokoły z posiedzeń komisji Rewizyjnej. Reszty protokołów 

nie ma.  

 Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Ad. 7 

Zapytania Radnych. 

Radny Marek Pelka: 

1. Zapytał, jaki jest stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy w Zakładzie Komunalnym 

Sp. z o.o. oraz jaki był stan zatrudnienia w momencie przekształcania w Spółkę. 

2. Jaka jest wartość dochodów Zakładu Komunalnego spoza Gminy, tzn. ile Spółka 

otrzymuje za wykonane prace z Gminy, a ile z pozostałych źródeł.  

3. Wniósł o publikowanie na BIP-ie wszystkich protokołów z posiedzeń Komisji Rady 

Miejskiej w Głogówku.  

Pracownik biura Rady poinformowała, że nie wszystkie protokoły są widoczne, co jest 

wynikiem jej błędu.  Poinformowała, że usterek ta zostanie usunięta.  
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Radna Gizela Grzesik: 

1. Zapytała o stan sprawy ścieżki rowerowej prowadzącej z Głogówka do Głogówca. 

Inwestycja ta była zaplanowana w budżecie, a dotychczas nic w tym temacie się nie 

dzieje.  

2. Zapytała, dlaczego odpady wielkogabarytowe  nie są już odbierane spod posesji 

mieszkańców. Wskazała, że nie każdy ma możliwość transportu dużych rzeczy.  

Radny Tomasz Nosol zwracając się do Radnego Andrzeja Wawera poinformował, że 

mieszkańcy miasta proszą, by samochód sprzątający zaczynał pracę o późniejszych 

godzinach, gdyż powoduje on hałas.  

Radny Wawer odpowiedział, że sprzątanie zaczyna się o godzinie 6:00 rano, więc po ciszy 

nocnej.  

Radna Róża Zgorzelska: 

1. Zapytała, kiedy planowane jest łatanie dróg gminnych. Jednocześnie wniosła 

o wykonanie rzetelnego przeglądu dróg gminnych, oraz solidnego łatania dziur.  

2. Zapytała, na kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu drogi gminnej „Siedlung” 

w Biedrzychowicach.  

Radny Andrzej Wawer wskazał, że Radny Piotr Bujak podczas głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany budżetu zagłosował „przeciw”. Tymczasem uchwała ta zawierała 

inwestycję dotyczącą Wróblina, a mianowicie malowanie remizy strażackiej na kwotę 

21 tysięcy złotych. Radny Wawer stwierdził, że nie rozumie zachowania Radnego Bujaka.  

Radny Piotr Bujak: 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Wawera oświadczył, że nie jest przeciwny malowaniu 

remizy strażackiej we Wróblinie. Podkreślił, że jest jak najbardziej za tą inwestycją. 

Stwierdził, że po tylu latach w Radzie należałoby zrozumieć, że budżet głosuje się 

całościowo. Radny wskazał, że jest przeciwny spełniania marzeń Burmistrza.  

Następnie Radny przypomniał o złożonym przez siebie pisemnym wniosku dotyczącym 

odbioru odpadów wielkogabarytowych. W związku z czym, odczytał fragment odpowiedzi, 

na złożony wniosek: „Gmina raz w roku będzie organizować wywóz w/w odpadów sprzed 

posesji właścicieli nieruchomości”. 
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1. Przechodząc do zapytań Radny Bujak poinformował, że w zaproszeniu do złożenia 

propozycji cenowej dotyczącej świadczenia usług zabezpieczenia ratowniczego gminnego 

kąpieliska w Głogówku zawarto informację, że będzie ono otwarte od dnia 16.06 do 02.09 

br., początkowo w godzinach od 10:00-20:00, a następnie w godzinach 10:00-19:00. 

Radny zwrócił uwagę, że mimo zakupu systemu solarnego, godziny i okres otwarcia 

basenu zostają utrzymane. Tymczasem miało to doprowadzić do wydłużenia sezonu na 

basenie. Wobec powyższego Radny złożył wniosek o wydłużenie godzin otwarcia 

kąpieliska, tak aby było otwarte od godziny 8:00 rano oraz wydłużenia okresu jego 

funkcjonowania, tak by początek sezonu przypadał na dzień 09 czerwca, a koniec sezonu 

na dzień 09 września.  

Kolejno Radny:  

2. W imieniu mieszkańców wniósł o wykonanie przeglądu oraz modernizację 

ul. Damrota w Głogówku. 

3. Na prośbę mieszkańców wniósł o ustawienie dodatkowego oznakowania przy wjeździe na 

Rynek od strony ul. Wodnej. Wskazał, że wiele osób zwróciło się z apelem odnośnie 

trudności w zorientowaniu się w zasadach pierwszeństwa przejazdu. 

4. Na prośbę mieszkańców wniósł o udostępnienie informacji, czy Gmina prowadzi 

statystykę nasadzeń nowych drzew na terenie miasta. Jeśli taka istnieje poprosił 

o udostępnienie informacji w tym zakresie. Ponadto Radny wniósł o udostępnienie danych 

dotyczących wycinki drzew w Głogówku. Zaznaczył, że wnioskuje o dane dotyczące 

terenów gminnych. Następnie w imieniu mieszkańców wniósł o zwiększenie ilości 

nasadzeń, szczególnie w zakresie drzew charakterystycznie występujących w naszym 

regionie. 

5. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, sieć komórkowa która planowała umiejscowić 

swoją wieżę w Twardawie, zainstalowała swój nadajnik na już istniejącej wieży innego 

operatora, uzyskując pozwolenie na 10 lat. Radny stwierdził, że z jednej strony jest to 

kompromisowe załatwienie sprawy, jednakże z drugiej strony mamy obwieszczenie SKO 

z dnia 16.02.2018 r., w myśl którego decyzja odmowna dla ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na działce nr 649/282 obręb Twardawa z dnia 08.11.2017 r. została 

uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Wobec czego Radny poprosił 

o informację, jaki jest stan sprawy na dzisiaj według Urzędu Miejskiego w Głogówku.  

6. Wniósł o podjęcie działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, mających na celu 

wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na sprawne podniesienie standardów lokali 
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mieszkaniowych. Uznał, że nie może być zgody na to, by nasi mieszkańcy nie zależnie od 

statusu materialnego, czy sytuacji życiowej zmuszani byli do życia w zdewastowanych 

mieszkaniach. Zauważył, że jednym ze skuteczniejszych mechanizmów byłoby umarzanie 

opłat, w zamian za przeprowadzanie remontów przez mieszkańców w oparciu o kosztorys 

uzgodniony z zarządcą. Rozwiązanie to powinno mieć charakter systemowy. Zapytał, czy 

Gmina Głogówek rozważa takie działanie, ewentualnie już wprowadza je w życie. 

7. W imieniu mieszkańców ul. Piastowskiej 37 wniósł o wystąpienie do zarządcy drogi 

w celu ustawienia lustra na wysokości wspomnianej posesji, które ułatwi mieszkańcom 

wyjazd i zapewni większe bezpieczeństwo.  

8. Wniósł do zarządcy drogi o sukcesywne wykaszanie terenu przy przystanku PKS 

w pobliżu Głogowca.  

Radny Andrzej Wawer poinformował, że teren został dzisiaj wykoszony. Wobec czego Radny 

Bujak uznał sprawę za niebyłą.  

9. Mając na uwadze zabytkowy charakter Parku Miejskiego wniósł o przeanalizowanie 

możliwości ustawienia na jego terenie toalety z dostępem do umywalki. Jak również 

o przeanalizowanie możliwości ulokowania na terenie Parku altany rekreacyjnej, która 

będzie służyć do odpoczynku, a także schronienia przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi.  

10.  Wniósł o zainstalowania na terenie Parku większej ilości pojemników na śmieci.  

11. Na wniosek mieszkańców Radny zgłosił, że na terenie Parku Miejskiego występują lub 

mogą występować szerszenie, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowi i życia osób 

korzystających. 

12. Radny wniósł o zajecie stanowiska przez Burmistrza Głogówka w kwestii każdego nie 

skanalizowanego Sołectwa na terenie Gminy z osobna, tj.: 

 Czy w planach krótko bądź długofalowych Gminy, przewiduje się inwestycje 

na terenie poszczególnych obszarów w sieć kanalizacyjną, bądź inne konkretne 

rozwiązania które zapewnią nam rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej, 

 Poprosił o wskazanie orientacyjnych terminów tych inwestycji o ile takowe są 

w planach,  oraz o wypracowanie nowej strategii kanalizowania Gminy, która 

będzie dawała mieszkańcom obraz w zakresie tego, czego mogą się 

spodziewać, co jak stwierdził w obecnej sytuacji powszechnego chaosu oraz 

dezinformacji znacznie ułatwiłoby mieszkańcom planowanie inwestycji na 

swoich posesjach.  
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13. Wniósł o podjęcie prac remontowych przy głównym wejściu do MGOK w Głogówku. 

14. Poprosił o informację dla mieszkańców Gminy na temat postulowanej w 2016 r. i 2017 r. 

gminnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej 

nr 416 łączącej Głogówek z Głogówcem. Co dotychczas zrobiono w tym temacie, 

dlaczego inwestycja nie doczekała się realizacji oraz kiedy planuje się wznowienie prac. 

Radny Wawer wyjaśnił, że inwestycja nie ruszyła ponieważ Gmina nie otrzymała 

dofinansowania.  

Radny Bujak odpowiedział, że Gmina posiada budżet, który nie służy tylko spełnianiu 

marzeń ale także realizacji określonych inwestycji.  

15. Poprosił o konkretną informację, czy zdaniem Burmistrza Głogówka sposób 

przyjmowania osób niepełnosprawnych w Urzędzie jest właściwy. Ponadto Radny wniósł 

o przedstawienie informacji w zakresie wszystkich działań, które zostały podjęte w celu 

dostosowania wejścia do Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlaczego tych 

działań zaniechano. 

16. Wniósł o wykonanie prac naprawczych na należącej do Gminy Głogówek drogi łączącej 

Wierzch z Wilkowem. Poprosił o informację, czy w okresie poprzedzającym remont 

fragmentu należącego do Gminy Biała, Burmistrz Głogówka spotkał się z tamtejszym 

Burmistrzem i dokonał jakichkolwiek ustaleń w formie ustnej bądź pisemnej dotyczącej 

współpracy w tym projekcie.  

W międzyczasie Radny Andrzej Wawer oraz Radny Piotr Samson opuścili Sale posiedzeń. 

Na 15 Radnych obecnych 13.  

17. W imieniu mieszkańców Gminy Głogówek wniósł o przeanalizowanie możliwości 

zmodernizowania stadionu piłkarskiego na którym Klub rozgrywa swoje mecze. 

18. Poprosił o informacje, czy jest planowany remont dróg miejskich w Głogówku, jeśli tak to 

na kiedy.  

19. Wniósł o udzielenie odpowiedzi dlaczego Zakład Komunalny Sp. z o. o. nie posiada 

biuletynu informacji publicznej, co jest jego obowiązkiem.  

20. Wniósł o aktualizacje BIP-u w zakresie protokołów z posiedzeń Komisji Rady, 

oświadczeń majątkowych Radnych oraz Zarządzeń Burmistrza. 

21. Poprosił o informacje na temat działań jakie Gmina Głogówek podejmuje celem 

pozyskania potencjalnego inwestora w kwestii zamku. Jednocześnie zwrócił się o wykaz 
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aktywności począwszy od stycznia 2017 r., wraz z datami, miejscem prowadzenia oraz 

wskazaniem konkretnych partnerów w rozmowach. 

22. Wniósł o poinformowanie zarządcy koryta rzeki Osobłogi o konieczności jej udrożnienia, 

gdyż w miejscowości Kierpień, jest ono porośnięte na całej szerokości, różnego rodzaju 

roślinnością.  

23. Poprosił o udzielenie informacji, ile wynosi składka roczna Gminy Głogówek wpłacana 

do LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. 

24. Poprosił o udzielenie informacji w zakresie działań podjętych w kwestii pozyskania 

inwestora do budynku niedoszłego szpitala. Czy rozmowy z anonsowanym tajemniczym 

inwestorem, o których w mediach mówił Burmistrz Głogówka zostały już zakończone. 

Jaki jest powód wycofania się tego inwestora. Jakie działania podejmowała Gmina 

Głogówek względem inwestora do tego obiektu począwszy od stycznia 2017 r. wraz 

z datami oraz miejscem prowadzenia działań oraz wskazaniem partnerów w rozmowach.  

Radna Gabriela Nizińska odnosząc się do wniosku Radnego Bujaka dotyczącego 

dostosowania wejścia do Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych stwierdzała, że problem 

ten nie dotyczy tylko Urzędu ale także wielu innych miejsc w Głogówku, jak na przykład 

poczty, czy banku. Dodała, że przy wejściu do Urzędu jest dzwonek dla osób 

niepełnosprawnych, które są niezwłocznie obsługiwane.  

Radny Marek Pelka stwierdził, że nie może się zgodzić ze stanowiskiem Radnej Nizińskiej, 

ponieważ zarówno do jednego jak i drugiego banku jest możliwość wjazdu wózkiem. 

Wskazał, że to właśnie Urząd Gminy powinien być tą instytucją, która w tej kwestii powinna 

dawać przykład.  

Radny Bujak stwierdził, że uwaga Radnej Nizińskiej jest niewątpliwie słuszna. 

Poinformował, że jakiś czas temu złożył pismo do Urzędu Miejskiego w sprawie 

wypracowania koncepcji likwidacji barier architektonicznych na terenie całej Gminy, wobec 

czego ponowił wniosek w tej sprawie.    

Ad 8.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas 

dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.   
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Ad 9. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec Gminy, który na wstępie swojego wystąpienia 

przeprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej za swoje zachowanie, które miało miejsce po 

jednej z poprzednich sesji. Następnie zgłosił, że na tak zwanym skrzyżowaniu  ul.  Pasternik 

z ul. Jagiellońską i wjazd na ulicę dębów do oczyszczalni ścieków w Głogówku powstaje 

bajoro. W porze deszczowej w miejscu tym nie ma możliwości zarówno przejścia jak 

i przejazdu rowerem. Mieszkaniec zwrócił także uwagę stan ul. Dąbrowskiego. Uznał, że 

miejsce to wymaga pilnego remontu.  Kolejno uznał, że handel na terenie miasta powinien 

odbywać się tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym tj. na targowisku. Handel 

poza tym miejscem powinien być zakazany.  

Następnie głos zabrał Sołtys Sołectwa Mochów Pan Jan Kokurowski. Stwierdził, że 

Radna w dniu dzisiejszym przyjęła raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do 

sezonu letniego. Tymczasem boisko sportowe w Mochowie jest nie przygotowane. Wskazał, 

że nawierzchnia jest nie zakonserwowana, wyrastają z niej chwasty, piłkochwyty są 

pozrywane, a boisko się zapadło.  

Przewodniczący zapytał, czy Sołtys zgłaszał powyższe u pracownika merytorycznego.  

Sołtys odpowiedział, że zgłaszał osobiście u Burmistrza prawie dwa miesiące temu, 

niestety do dzisiaj sprawa nie została załatwiona. Następnie Sołtys przywołując osobę 

Radnego Wawera, zapytał dlaczego podczas spotkań Spółdzielni Radny posługuje się jego 

nazwiskiem i opowiada o jego prywatnych sprawach.  

Sołtys Sołectwa Wierzch Norbert Czaja złożył słowa podziękowania na ręce 

Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Głogówku za wszelkie wparcie i przychylność 

wobec dotowania na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wskazał, że dzięki doskonałemu 

wyposażeniu ale także zaangażowaniu strażaków możliwa była szybka interwencja 

w związku z pożarem, który miał miejsce podczas ostatniego weekendu we Wierzchu. 

Następnie Sołtys  odniósł się do kwestii drogi polnej Wierzch – Wilków. Podkreślił, 

że temat ten był przedmiotem dyskusji wśród mieszkańców i nie zgłaszano żadnych 

postulatów dotyczących remontu drogi.   
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 Radna Róża Zgorzelska zaprosiła wszystkich zgromadzonych na promocję książki, 

która odbędzie się 30 czerwca br. w „Farskiej Stodole” w Biedrzychowicach.   

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 9.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLVI 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


