
1 
 

PROJEKT PROTOKOŁU NR IX/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

 

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

Miejskiego w Głogówku.  

Obrady rozpoczęto 16-04-2019 o godz. 08:05, a zakończono o godz. 10:14 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Ewelina Barton, 

2. Jan Hojdem,  

3. Dembczak Bernard, 

4. Józef Kowaś,  

5. Marcin Kus, 

6. Jerzy Kunert, 

7. Tomasz Nosol, 

8. Bogusława Poremba,  

9. Piotr Samson, 

10. Joachim Sobek, 

11. Grzegorz Thiel, 

12. Mariusz Wdowikowski, 

13. Tadeusz Wrona, 

14. Róża Zgorzelska. 

Nieobecny radny Fabian Patron.  

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogówku Jerzy Kunert. 

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było 14. 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 autopoprawkę w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Głogówek na 

2019 rok oraz następujące projekty uchwał: 

- w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku, 

- zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

- w sprawie zasad udzielania 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. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych jest za przyjęciem wniosku Burmistrza 

Głogówka o poszerzenie Porządku obrad o wyżej wymienione uchwały.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 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 VIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 marca 2019 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek.  

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022, 

c) w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek”, 

d) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”, 
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e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku, 

f) w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

g) w sprawie zasad udzielania 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. 

6. Wolne wnioski i informacje.  

7. Zakończenie IX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono. Porządek został poddany pod głosowanie.   

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

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

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

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

  

 

Ad 2.  

 Burmistrz Głogówka Piotr Bujak przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami, której szczegóły znajdują się w zapisie nagrania pod adresem:  

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

 

Ad 3. 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

Przewodniczący przywitał i przedstawił przybyłych gości: 

▪ Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztofa Urbana, 

▪ p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Głogówku asp. Sztab. Krystian Malisz, 

▪ oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku st. kpt. mgr 

inż. Krzysztofa Wiciaka. 

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
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Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof 

Urban, który poinformował im. o takich aplikacjach, jak Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, oraz e-komenda, zachęcając jednocześnie do korzystania z nich. Ponadto 

Komendant podziękował burmistrzowi i radnym za owocną współpracę.  

 Następnie głos zabrał p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Głogówku asp. Sztab. 

Krystian Malisz, który nakreślił sylwetkę swojej osoby oraz przedstawił bieżące sprawy 

dotyczące bezpieczeństwa publicznego w Gminie Głogówek. Wyraził także nadzieje na dobrą 

współpracę.  

 Kolejno Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali obszerną informację 

pisemną na temat ochrony przeciwpożarowej. Następnie oddał głos obecnemu Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku st. kpt. mgr inż. Krzysztofowi 

Wiciak. 

 Szczegóły powyższych wystąpień zawarte zostały w zapisie nagrania pod adresem:  

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

 

 Przewodniczący zwracając się do radnych zapytał o ewentualne uwagi. 

 Radny Mariusz Wdowikowski wskazał, że większość samochodów strażackich jest 

już bardzo wiekowa. Zapytał, czy Komendant posiada jakieś informacji odnośnie możliwości 

pozyskania środków na zakup nowych samochodów. 

 Komendant Wiciak odpowiedział, że były już prowadzone rozmowy z burmistrzem 

w tym temacie. Wskazał, że burmistrz bardzo poważnie podchodzi do sprawy i poprosił 

o przeanalizowanie tej kwestii pod względem operacyjnym oraz ustalenie priorytetów. 

Wskazał, że istnieją róże formy dofinansowań z których można pozyskać środki na zakup 

nowych samochodów, jest to jednak uwarunkowane wkładem własnym.  

 Burmistrz Głogówka uzupełniając wypowiedź pana Komendanta przywołał przykład 

Gminy Walce, która podjęła się zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP. Szacowana 

wartość zakupu takiego samochodu to 830 tys. złotych. Przy czym dotacja przekazana przez 

MSWiA wynosiła 280 tys. złotych. 130 tys. złotych udało się pozyskać z NFOŚiGW, 

natomiast sama jednostka zdołała zgromadzić 10 tys. złotych na ten cel. Pozostała suma tj. 

410 tys. złotych to pożyczka z WFOSiGW. W związku z czym Gmina w perspektywie 

długofalowej, musi dysponować odpowiednimi środkami by móc spłacić to zadłużenie. 

Burmistrz uznał, że z punktu widzenia budżetu, w roku bieżącym trzeba podchodzić do takich 

planów bardzo ostrożnie.   

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
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 Złożone sprawozdania zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.  

 

 Przewodniczący podziękował gościom za przybycie, następnie ogłosił 10 minutową 

przerwę. 

 Po wznowieniu obrad, Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji porządku 

obrad.  

 

Ad 4.  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zostało przyjęte do wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 5. 

Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał: 

1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r. (09:24) 

Skarbnik Gminy pani Alina Janik przedstawiła główną przyczynę autopoprawki 

wyjaśniając, że wpłynęły oferty dotyczące modernizacji stadionu Fortuna Głogówek i okazało 

się, że zaplanowane środki są niewystarczające, aby rozstrzygnąć postepowanie i zawrzeć 

umowy. W związku z czym konieczne jest zwiększenie budżetu o 14 tys. złotych. 

W pozostałym zakresie autopoprawka dotyczy wewnętrznych przeniesień i zmian w ramach 

Funduszu Sołeckiego oraz zmian przedsięwzięć.  Uwag nie zgłoszono.  

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Grzegorz Thiel, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Tomasz Nosol, Józef 

Kowaś, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Ewelina Barton, Bernard 

Dembczak, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Joachim Sobek. 

PRZECIW (0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron. 
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2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 (09:25) 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Róża 

Zgorzelska, Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Joachim Sobek, Marcin Kus, Tomasz Nosol, Tadeusz Wrona. 

PRZECIW (0).  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

3. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek” (09:26) 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Brak uwag.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Bernard Dembczak, Jan 

Hojdem, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Ewelina Barton, Bogusława Poremba, Piotr Samson, 

Jerzy Kunert, Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Marcin Kus. 

PRZECIW (0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron. 

 

4. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek” (09:27) 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.  
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Brak uwag.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Tadeusz 

Wrona, Jan Hojdem, Bogusława Poremba, Ewelina Barton, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, 

Bernard Dembczak, Marcin Kus, Joachim Sobek, Jerzy Kunert. 

PRZECIW (0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron. 

 

5. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku (09:29) 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Mariusz 

Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Jan Hojdem, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Marcin 

Kus, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Piotr Samson, Róża Zgorzelska. 

PRZECIW (0).   

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron. 

 

6. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek (09:30) 
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.  

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Bernard 

Dembczak, Tomasz Nosol, Marcin Kus, Ewelina Barton, Jan Hojdem, Bogusława Poremba, 

Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Joachim Sobek. 

PRZECIW (0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron. 

 

7. w sprawie zasad udzielania 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 (09:31) 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Bernard 

Dembczak, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Józef Kowaś, Ewelina Barton, Jerzy Kunert, 

Tomasz Nosol, Tadeusz Wrona, Marcin Kus, Joachim Sobek. 

PRZECIW (0). 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0). 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 
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Ad 6. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma, które wpłynęły w minionym 

czasie do biura Rady tj.: 

1. Pozytywna opinia Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie przedłożonego projektu 

uchwały dot. sieci szkół podstawowych na terenie Gminy Głogówek, 

2. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania 

deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Głogówek na 2019 rok, 

3. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty 

długu Gminy Głogówek.  

4. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie uchwał dotyczących 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

5. Pismo radnego Tadeusza Wrony. 

Przewodniczący przypomniał także o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń 

majątkowych.  

 

 Radny Mariusz Wdowikowski zwracając się do obecnego na Sali radnego 

powiatowego pana Dragomira Rudego zapytał, czy planowane jest łatanie dziur w drogach 

powiatowych. Poprosił o zgłoszenie w tym zakresie drogi Szonów – Kazimierz.  

  

 Radny Joachim Sobek poinformował, że na końcu ul. Fabrycznej w Głogówku kilka 

lat temu zostało ścięte drzewo. Pozostał jednak metrowy pień w obrębie drogi. Zapytał, czy 

istnieje możliwość sfrezowania tego pnia, co poprawiło by przejezdność drogi.  

 

 Radny powiatowy Dragomir Rudy: 

1. Zgłosił nagminne niszczenie leśnych duktów, roślinności oraz płoszenie zwierząt 

w „Olszynce” przez motocykle i kłady.  

2. Zgłosił konieczność wykonania remontu wiaty grillowej oraz drewnianego mostku 

w „Olszynce”, jak również mostu betonowego na rzece Osobłodze pomiędzy 

„Olszynką”, a Leśnikiem.  

3. Wskazał, że na rzece Osobłodze odbywają się cykliczne spływy kajakowe. Wskazał, 

że w miejscowości Kierpień brakuje pomostu, czy też niszy cumowniczej, która 

znacząco ułatwiłaby wydobywanie kajaków.  
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4. Zapytał o dalsze losy Głogóweckiego obserwatorium. Wskazał, że w ostatnich latach 

obiekt był nieczynny. Stwierdził, że zainstalowany tam sprzęt był bardzo drogi 

i niestety niszczeje. Zastanawiał się, czy w ramach współpracy z ojcami 

franciszkanami nie można by zawrzeć porozumienie, na mocy którego odpowiednia 

osoba mogłaby pracować w obserwatorium, co umożliwiłoby jego zwiedzanie.   

5. Radny poruszył temat Muzeum Regionalnego w Głogówku. Uznał, że zwiedzanie 

Muzeum powinno być możliwe także w soboty. Zwrócił ponadto uwagę na brak 

punktu, który służyłby turystom. Wyraził swoje zastrzeżenia, co do pracy referatu 

promocji w Urzędzie Miejskim.  

6. Zapytał o możliwość udostępnienia wierzy wodnej przy ul. Kąpielowej w Głogówku 

dla turystów pod kątem tarasu widokowego.  

7. Poruszył problem braku toalet miejskich w centrum miasta.  

8. Poinformował, że zwrócił się do Komendanta Komisariatu Policji w Głogówku 

z prośbą o interwencję w sprawie osób spożywających alkohol w miejscach 

publicznych, szczególnie w centrum miasta.  

9. Zwracając się do Burmistrza, zapytał czy możliwe jest wypożyczanie zakupionych na 

rzecz Gminy 20 sztuk rowerów, zorganizowanym grupom turystów.  

10. Wskazując na współpracę z litewskim miastem Soleczniki zapytał, czy istnieje 

możliwość podpisania partnerstwa.    

11. Wskazał, że w Głogówku brakuje punktu informacji turystycznej, materiałów 

promocyjnych oraz kompetentnej informacji turystycznej.  

 

Burmistrz Głogówka odniósł się do powyższego wystąpienia stwierdzając, że czuje się 

mocno zafrapowany przedstawianymi przez radnego tematami, choćby z uwagi na to, że 

radny jest pracownikiem tutejszego Domu Kultury, który min. zajmuje się promocją. 

Wskazał, że wszelkie sprawy związane z promocja Gminy, radny powinien był załatwić 

w ramach własnego zakładu pracy.  

W kwestii toalet, burmistrz wskazał, że znajdują się one w odległości stu metrów od 

Rynku i pięćdziesięciu metrów od parku i są utrzymane w czystości.  

Burmistrz poinformował, że Gmina Głogówek wystąpiła z oficjalnym pismem w kwestii 

zawarcia partnerstwa z Solecznikami, niestety do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź 

w tej sprawie.  
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Burmistrz stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy to do wieży wodnej 

zaopatrującej miasto w wodę pitną, wpuszczani są turyści, gdyż mogłoby dojść do zakażenia 

wody.  

Zastanawiał się też, jak miałby wpłynąć na ojców franciszkanów, żeby udostępniali bądź 

nie obserwatorium. Nie stanowi to naszej własności, więc nie możemy zatrudnić w tym 

miejscu pracownika.  

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie może budować na wale przeciwpowodziowym, czy też 

nadbrzeżu przystani kajakowych. Miejsca te są własnością Wód Polskich, dodatkowo takie 

instalacje mogą powodować zagrożenie powodziowe.  

Podsumowując Burmistrz wskazał, że podobna aktywność ze strony radnego 

powiatowego byłaby pożądana podczas sesji Rady Powiatu Prudnickiego, gdzie powinny paść 

takie pytania jak: 

- co dzieje się z PCM, że odwołany został zarząd, 

- co z drugim etapem drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie, 

- co z drogą Szonów – Kazimierz, 

- dlaczego zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do gminy Głogówek o zwrot działki pod 

szpitalem o powierzchni 1,17 ha, 

- czy też o kwestie łatania dróg powiatowych.  

Odpowiadając na wniosek radnego Joachima Sobka, burmistrz uznał, że wniosek ten 

został założony poza trybem. Stwierdził, że sprawa ta mogła być załatwiona bezpośrednio 

u pracownika merytorycznego.  

Na koniec swojego wystąpienia burmistrz złożył wszystkim zgromadzonym, jak również 

wszystkim mieszkańcom Gminy życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.  

Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Anna Barysz, która nie zgodziła się z zarzutami 

radnego powiatowego Dragomira Rudego odnośnie braku kompetentnej obsługi turystów 

w Urzędzie Miejskim.  

Kierownik Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Devosges Cuber odnosząc się 

do wystąpienia radnego powiatowego wyjaśnił, że Muzeum statutowo nie obsługuje ruchu 
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turystycznego. Jakkolwiek od wielu lat jest to praktykowane w naszej Gminie. W okresie 

wakacyjnym, zarówno w weekendy jak i po godzinach otwarcia Muzeum, za uprzednim 

zgłoszeniem wycieczki turystycznej są zawsze obsługiwane. Taka informacja została 

zamieszczona na stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowych. Tym 

sposobem praktycznie od kwietnia do końca października osoby zatrudnione w Muzeum są 

w pracy w niemalże każdy weekend. Usługa oprowadzania to koszt 150 złotych. Wszystko 

jest fakturowane i dostępne do wglądu u pani księgowej MGOK-u. W związku z powyższym 

kierownik uznał, że Muzeum Regionalne w Głogówku jest chyba jedynym Muzeum 

w Polsce, które świadczy takie usługi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do radnego powiatowego wskazał, że 

niedawno zamknięty został odział ginekologiczno – położniczy szpitala w Prudniku, 

a ostatnio odwołano zarząd. Zapytał, czy radni powiatowi zainteresowali się tą sprawą, czy 

dociekają sedna i czy w ogóle szpital będzie istniał. Zapytał także, co jest obecnie czynione na 

rzecz Gminy Głogówek przez Powiat Prudnicki.  

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zwracając się do burmistrza zapytała, czy 

istnieje możliwość, by na czas Świąt Wielkanocnych tj. od czwartku do wtorku ustawienia 

zakazu parkowania po lewej stronie ulicy Klasztornej. Ponieważ parkujące tam samochody 

znacznie utrudniają przedostanie się do kościoła.   

Burmistrz odpowiedział, że jest to niemożliwe z uwagi na brak czasu do uzgodnienia 

takich zmian.  

Radny Joachim Sobek poprosił o wyjaśniani jakie wnioski składane w ramach niniejszego 

punktu są zasadne, skoro zdaniem burmistrza wniosek w sprawie frezowania pnia drzewa jest 

niezasadny.     

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem wszelkie zapytania i interpelacje 

powinny być składane w formie pisemnej. Niniejszy punkt, jak sama nazwa wskazuje 

obejmuje wolne wnioski i informacje, na co nie musi zostać udzielona odpowiedź. Stąd też 

sugestia burmistrza, by tak proste sprawy załatwiać bezpośrednio u pracowników 

merytorycznych.  

Burmistrz dodał, że wolne wnioski mają charakter spraw ogólnych niewymagających 

interwencji, tj. np. zaproszenia, dyskusji. Burmistrz statutowo nie jest zobowiązany nadawać 

biegu sprawom zgłaszanym w tym punkcie.  
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Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący w swoim imieniu oraz całej Rady Miejskiej w Głogówku złożył 

wszystkim zgromadzonym oraz mieszkańcom Gminy życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkiej Nocy.   

 

Ad 7.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

IX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


