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PROJEKT PROTOKOŁU NR VIII/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 marca 2019 roku 

 

Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku.  

Obrady rozpoczęto 29-03-2019 o godz. 08:03, a zakończono o godz. 09:44 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Marcin Kus, 

2. Józef Kowaś, 

3. Tomasz Nosol, 

4. Tadeusz Wrona, 

5. Ewelina Barton, 

6. Bernard Dembczak, 

7. Mariusz Wdowikowski, 

8. Grzegorz Thiel, 

9. Joachim Sobek, 

10. Piotr Samson, 

11. Bogusława Poremba, 

12. Fabian Patron, 

13. Jerzy Kunert, 

14. Jan Hojdem. 

Nieobecna Wiceprzewodnicząca Róża Zgorzelska. 

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogówku Jerzy Kunert. 

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było14. Listy obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu.  

Odśpiewany został hymn państwowy.  

 

Przed przystąpieniem do uchwalenia Porządku obrad Przewodniczący oddał głos 

Burmistrzowi Głogówka.  
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Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek o poszerzenie Porządku obrad 

o następujące projekty uchwał: 

 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Głubczycach, 

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Głogówek 

oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Burmistrz poinformował, że projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy do Spółki PKS 

Głubczyce zostały już omówione na Komisjach Stałych Rady Miejskiej. Natomiast projekt 

uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę 

Głogówek potwierdza tylko to, co zostało już wcześniej ustalone z Radą Miejską czyli 

kwestie zagospodarowania budynku po wygasającym Gimnazjum. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych jest za przyjęciem wniosku Burmistrza 

Głogówka o poszerzenie Porządku obrad o wyżej wymienione uchwały.  

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

Kolejno Przewodniczący przedstawił proponowany Porządek Obrad uwzględniający 

w/w projekty uchwał. 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. 

oraz przyjęcie Protokołu z VII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 15 marca 2019 r. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

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

4. Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głogówek.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r., 
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b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii  Skłodowskiej-Curie                      

w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1 poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                           

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla uczniów klas VII 

i VIII, 

c) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza                        

w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                                

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku, 

d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2018 r., 

e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, 

g) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę 

Głogówek oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia  

1 września 2019 roku. 

6. Wolne wnioski i informacje.  

7. Zakończenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono. Porządek został poddany pod głosowanie.   

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z VI Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z VII Sesji Nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  
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Ad 2.  

Do obradujących dołączył zaproszony przez Burmistrza Prezes Spółki PKS Głubczyce 

Wiesław Bednarski celem udzielenia Radnym ewentualnych wyjaśnień w związku 

z projektem uchwały dotyczącym przystąpienia Gminy do spółki PKS Głubczyce Sp. Z o.o. 

 

 Burmistrz Głogówka Piotr Bujak wraz z Zastępcą Burmistrza Sebastianem 

Gerstenbergiem przedstawili informację o swojej pracy w okresie miedzy sesjami, której 

szczegóły znajdują się w zapisie nagrania pod adresem:  

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html 

  

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi. 

Radny Józef Kowaś poinformował, że o spotkaniu w sprawie PSZOK w Racławicach 

Śląskich został poinformowany wczoraj 35 minut przed spotkaniem i nie był w stanie 

przyjechać. Jednocześnie wskazał, że o poprzednich spotkaniach został poinformowany 48 

minut przed. Radny wskazał, że w dniu 26 marca br. spotkał się z właścicielem firmy od 

którego uzyskał konieczne informacje. 

Burmistrz Głogówka  poprosił o ewentualne pytania dotyczące projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia Gminy do spółki PKS Głubczyce Sp. z o.o. w związku z obecnością 

na sali posiedzeń Prezesa spółki. 

Prezes spółki Wiesław Bednarski przytoczył najistotniejsze kwestie związanie ze 

współpraca PKS Głubczyce Sp. z o.o. z Gminą Głogówek.  

 Szczegóły dostępne są w zapisie obrad pod adresem:  

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html 

 

Ad 3. 

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego radnym Sprawozdania z funkcjonowania 

gminnej gazety „Życie Głogówka”. Materiał został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad 4.  

 Przewodniczący zapytał o uwagi do Informacji na temat gospodarki wodno-ściekowej 

w Gminie Głogówek. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zwrócił się do obecnej na sali 

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
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pani prezes Anety Samotus, z zapytaniem o postęp prac w temacie tendencyjnej uchwały ze 

stycznia 2019 r. w sprawie żyrowania kwoty 1 200 000 zł. na modernizację oczyszczalni 

ścieków i budowę studni w Racławicach Śląskich. 

Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. Aneta Samotus poinformowała, że 

w/w uchwała została podjęta 18 grudnia 2018 r. i w chwili obecnej przygotowywana jest 

specyfikacja pod przetarg w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków. Planowany termin 

realizacji to wrzesień/październik 2019 r. natomiast ogłoszenie i rozstrzygniecie przetargu 

przewiduje się do czerwca bieżącego roku. 

Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. 

Materiał został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.  

 

Ad 5. 

Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r., 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Wyniki imienne:  

ZA(13): Marcin Kus, Bogusława Poremba, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, 

Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Piotr Samson, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Jan 

Hojdem, Tadeusz Wrona, Jerzy Kunert. 

PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0). 

BRAK GŁOSU(1): Mariusz Wdowikowski. 

 

b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii  Skłodowskiej-Curie                      

w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1 poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                           

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla uczniów klas VII 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Marcin Kus, Bogusława Poremba, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, 

Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Piotr Samson, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Jan 

Hojdem, Tadeusz Wrona, Jerzy Kunert. 

PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0). 

BRAK GŁOSU(1): Mariusz Wdowikowski. 

 

W związku z awarią techniczną sprzętu do głosowania dalsze głosowanie odbyło się ręcznie.  

c) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza                        

w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                                

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku, 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Fabian Patron, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Jan Hojdem, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Marcin Kus, 

Ewelina Barton, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba. 

PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0). 

BRAK GŁOSU(0). 

 

d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2018 r., 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 
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Wyniki imienne: 

ZA(14): Fabian Patron, Mariusz Wdowikowski, Marcin Kus, Joachim Sobek, Bogusława 

Poremba, Józef Kowaś, Piotr Samson, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Tadeusz 

Wrona, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Bernard Dembczak. 

PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0). 

BRAK GŁOSU(0). 

 

e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Fabian Patron, Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, 

Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Tomasz Nosol, Marcin Kus, Piotr Samson, 

Ewelina Barton, Bernard Dembczak, Tadeusz Wrona. 

PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Józef Kowaś. 

BRAK GŁOSU(0). 

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Fabian Patron, Bogusława 

Poremba, Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Piotr Samson, Tadeusz Wrona, Jan Hojdem, Joachim 

Sobek, Jerzy Kunert, Bernard Dembczak. 
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PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Ewelina Barton. 

BRAK GŁOSU(0). 

 

g) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę 

Głogówek oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia  

1 września 2019 roku. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Joachim Sobek, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Fabian 

Patron, Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Jan 

Hojdem, Tadeusz Wrona, Jerzy Kunert, Bernard Dembczak. 

PRZECIW(0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0). 

BRAK GŁOSU(0). 

 

Ad 6. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Przewodniczący przedstawił zapytanie radnego Grzegorza Thiela w sprawie  

poniesionych wydatków przez gminę z tytułu nieświadczenia pracy przez władze poprzedniej 

kadencji tj. panią skarbnik oraz zastępcę burmistrza, wraz z odpowiedzią.  

 Przewodniczący przestawił pismo radnego Józefa Kowasia w sprawie „wyrzucenia  go 

z Komisji Rewizyjnej w dniu 15.03.2019 r.” , wraz z odpowiedzią. 

 Następnie poinformował radnych, że w przerwie na jego ręce złożono wniosek 

Komisji Rewizyjnej. 

 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus, który wyjaśnił, że 

wniosek dotyczy rozszerzenia monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku  

o dodatkowe kamery m.in. monitorujące skate park oraz „mini boisko” znajdujące się na 

terenie szkoły, w związku z łamaniem regulaminu po godzinach pracy pracowników szkoły. 

Ponadto Przewodniczący poprosił o uzupełnienie brakującej bandy na „mini boisku”. 
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Burmistrz poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej jest jak najbardziej 

uzasadniony. Stwierdził, że są bardzo szerokie potrzeby monitoringu placówek oświatowych 

na terenie gminy i problem trzeba rozwiązać systemowo biorąc pod uwagę finanse publiczne 

Gminy. Zauważył, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie na przykład ogłoszenie 

przetargu na kompleksowy system monitoringu placówek oświatowych, w takim przypadku 

będzie jeden wykonawca i gwarant tej usługi. Ponadto zauważył, że każda placówka 

oświatowa dysponuje swoim budżetem i na chwilę obecna może doraźnie zamontować takie 

kamery, niemniej jednak Gmina Głogówek przygotowuje się do kompleksowego systemu 

monitoringu w placówkach oświatowych.  

 Radny Joachim Sobek zapytał:  

- czy wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Głogówku odpowiedź Wojewody Opolskiego  

w sprawie pomocy dla pokrzywdzonych w wyniku ostatniej wichury,  

- oraz czy osoby, które poniosły znaczne szkody będą miały możliwość uzyskania na 

przykład ulgi w podatku bądź innej formy pomocy ze strony gminy. 

Burmistrz wyjaśnił, że Wojewoda Opolski aktualnie opracowuje zbiorcze zestawienie  

informacji z całego województwa na temat szkód powstałych podczas wichur. W związku 

z czym odpowiedź jest oczekiwana. Podkreślił, że jest to proces długotrwały i działania 

jeszcze będą trwały. Między innymi powołana komisja ds. szacowania szkód składająca się  

z pracowników Urzędu Miejskiego, która weryfikowała wnioski osób poszkodowanych  

i sporządzała odpowiednie protokoły. W najbliższym czasie do poszkodowanych udadzą się 

jeszcze pracownicy socjalni oraz nadzór budowlany. Jest to konieczne, by uniknąć 

ewentualnych wyłudzeń oraz aby pomoc trafiła tam gdzie jest faktycznie potrzebna.   

Uzupełniając swoją informację poinformował, że zaraz po wichurze wraz ze swoim 

Zastępcą i  Sekretarz Gminy odwiedzał osoby poszkodowane i na bieżąco starał się 

zabezpieczać pomoc. Udało się m.in. uzyskać wsparcie od jednego z lokalnych 

przedsiębiorców na pokrycie całego zerwanego dachu.  

Odnosząc się do kwestii ulg podatkowych wyjaśnił, że konieczna jest duża ostrożność  

w udzielaniu wszelkich zwolnień podatkowych ze względu na kontrolujące Gminę  instytucje 

państwowe. Dodał, że na dzień dzisiejszy nikt się nie zgłosił z takim wnioskiem, ponadto  

o przyznaniu ulgi podatkowej powinien decydować tylko i wyłącznie ważny interes 

podatnika. „Pytanie o jak ważny interes chodzi mając na uwadze fakt ubezpieczenia 

nieruchomości,  gdzie podatnik ma roszczenie wobec firmy ubezpieczeniowej i otrzymuje 

rekompensatę kosztów”.  
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Niemniej jednak, jeżeli doszło do całkowitego zniszczenia budynku - można ubiegać 

się o odliczenie od podatku tej nieruchomości. 

 

Dalszych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 7.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

VIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 


