
 PROTOKÓŁ Nr IX/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 29 maja 2019r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk otworzył IX Sesję Rady 
Miejskiej oraz jej przewodniczył. Przywitał wszystkich przybyłych na obrady.  
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 
19 radnych, wobec czego podejmowane uchwały będą prawomocne (lista obecności stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu). 
Następnie zaproponował na sekretarza obrad Radnego Rafała Zwarycza.  
Radny R. Zwarycz wyraził zgodę, ponieważ nikt nie wniósł uwag do przedstawionej 
kandydatury, Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie:  
Za jej przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głubczyce za 2018 rok. 
 a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2018r., 
ocena wykonania budżetu za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2018 r. wraz z infomacją o stanie mienia komunalnego, 

b) przedstawienie uchwały Nr 130/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  
za 2018 r., 

c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2018 r., 
d) przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018 r., 
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Głubczyc, 
f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r., 
g) dyskusja, 
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r., 
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018r.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2019 rok, 
b) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do 

wynagradzania zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Głubczyce, 

d) przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach poprzez 
likwidację filii w Zopowych, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na 
wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie 
Gminy Głubczyce, 
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f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce, 

g) wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu 
Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego”, 

h) powołania Doraźnej Komisji ds. zbadania prawomocności wyborów sołtysa wsi 
Grobniki. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 
8. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
    międzysesyjnym.  
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. pkt 2 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej był 
wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony w BIP Gminy Głubczyce. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu?  
Radny B. Kowalczyk - zgłosił uwagę do protokołu z VII sesji RM - wnioskuję aby do 
protokołu dopisać moją wypowiedź ponieważ zgłaszałem taką propozycję aby potrącać 
Radnym 10% z diety wtedy gdy przychodzą na komisję ale nie wykonują zadań ujętych  
w porządku komisji. Proszę dopisać również to, że Przewodniczący Rady K. Naumczyk podał 
publicznie dane adresowe Radnego R. Tkacza gdy odczytywał treść skargi na 
przeprowadzone wybory sołtysa wsi Grobniki. 
Przewodniczący obrad przypomniał ponownie co zgodnie ze statutem powinien zawierać 
protokół z sesji RM oraz to, że wszystkie posiedzenia są transmitowane oraz nagrywane 
dlatego też nie ma potrzeby dopisywać.  
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół  
z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
Za przyjęciem protokołu głosowało - 12  radnych, przeciw - 5, wstrzymało się – 2. 
Zatem protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt 3 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna E. Słodkowska złożyła wniosek o dostęp do informacji publicznej (załącznik nr    do 
protokołu) 
Następnie zwróciła się z zapytanie jaki jest efekt złożenia zawiadomienia do Prokuratury  
w sprawie budynku dworca kolejowego oraz w imieniu środowiska seniorów z zapytaniem co 
z transportem miejskim. 
Radny R. Tkacz – zwrócił się z zapytaniem dlaczego na ostatniej sesji skarga na 
przeprowadzone wybory we wsi Grobniki została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg a 
dzisiaj powołujemy w tej sprawie specjalną komisję. 
Radny P. Majewski – wiemy, że w tym roku sezon grzewczy trwał dosyć długo i na terenach 
wiejskich zgromadził się jeszcze popiół czy można jeszcze w miesiącu czerwcu odebrać go 
od mieszkańców? 
Radny R. Piwowar – jakie zostaną podjęte kroki na targowisku odnośnie wiaty ponieważ 
została ona uszkodzona? 
 
Ad. pkt 4 
Przewodniczący obrad otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy za rok 2018 i odczytał 
stosowny zapis z ustawy o samorządzie gminnym (Raport stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu) 
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Nie zgłoszono uwag ani zapytań. 
Wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
wotum zaufania Burmistrzowi Głubczyc (głosowanie bezwzględna większość ustawowego 
składu Rady). 
Za głosowało - 13 radnych, przeciw - 5, wstrzymał się – 1 radny.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 4. 
Zatem Uchwała nr IX/122/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania  została przyjęta. 
 
Ad. 5 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018rok 

a) Skarbnik Gminy przedstawił sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 
b) Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił uchwałę Nr 124/2019 z dnia 25  kwietnia 

2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018 r., 

 
c) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej A. Podstawka odczytała opinię Komisji 

Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2018r., 
 

d) przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018r., 

Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał pozytywne opinie stałych komisji Rady 
Miejskiej. 
 

e) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc, 

 
f) Skarbnik Gmin J. Wachowiak przedstawił uchwałę Nr 193/2019 z dnia 14 maja 2019 

r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r., 

 
g) dyskusja, 

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani pytań  
 

h) Projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018r. ( projekt druk 
127/19), 

Ponieważ nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie: 
Za głosowało – 13 radnych, przeciw – 5, wstrzymał się – 1.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 5. 
Zatem Uchwała Nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Głubczyce za 2018 rok została podjęta. 
 

i) Projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2018r. (projekt druk Nr 128/19) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie: 
Za głosowało – 13 radnych, przeciw – 5, wstrzymał się – 1. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 6. 
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Zatem Uchwała Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Głubczyce za 2018 rok została podjęta. 
Radny R. Zwarycz w imieniu Radnych oraz mieszkańców podziękował burmistrzowi za 
dobre wykonanie budżetu. Ludzie przyjeżdżający do naszego miasta są bardzo pozytywnie 
zaskoczeni tym jak zmieniło się nasze miasto. 
Burmistrz A. Krupa złożył podziękowanie za udzielone poparcie i udzielone absolutorium 
nawet tym co głosowali przeciw chociaż wolałby aby ci co głosują przeciw wyrazili swoje 
zdanie dlaczego tak robią. Jeżeli chodzi o przedstawiony Raport to jest to dokument, który 
został sporządzony w naszej gminie po raz pierwszy i chciałbym wiedzieć co jest nie tak  
w jakim punkcie go poprawić. Dziękuję wszystkim współpracownikom za dobre wykonanie 
budżetu i pozytywne tego efekty. 
 
Ad. pkt 6 
a/.  Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2019 rok (druk nr 135A) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji (Opinie komisji stanowią załącznik Nr 7). 

Radna E. Słodkowska- proszę o bardziej szczegółową informację co takiego 
wydarzyło się w Nowym Rożnowie czy była jakaś katastrofa, że tak nagle zabiera się 
pieniądze z remontu małego targu z przeznaczeniem na drogę w Nowym Rożnowie? 

Burmistrz Głubczyc A. Krupa – jeżeli chodzi o ścisłość to nie jest żaden mały targ 
tylko parking, w najbliższym czasie chcę się spotkać z kupcami z naszego targu  
i porozmawiać o jego remoncie oczywiście w granicach rozsądku. 

W chwili obecnej ważniejsza jest ta droga ponieważ tam są nowe domy i ludzie 
chodzą po błocie to jest zadanie pilniejsze. 

Radny R. Piwowar – skoro teraz tak szybko robi się tą zmianę to znaczy że budżet był 
pisany na kolanie bo ulice się ciągle zmieniają, pół godziny przed komisją dowiedziałem się o 
tej zmianie. Skoro zabieramy 110 tysięcy  zł. Czyli resztę 40 tys. Przeznaczymy na łatanie 
dziur na tym parkingu to będą to pieniądze wyrzucone w błoto. 

Burmistrz A. Krupa – myślę, że może to co zostało przeznaczymy na zrobienie 
porządku na targowisku. 

Radny R. Piwowar szkoda, że Pan Burmistrz nie przychodzi na posiedzenia komisji 
tam jest miejsce na przedyskutowanie wszystkich spraw. 

Burmistrz A. Krupa – u mnie w biurze też drzwi są otwarte możemy się spotkać  
i dyskutować. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 13 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 5.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 8. 
Zatem Uchwała Nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok została przyjęta. 
 
b/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 130/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 5. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 9. 
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Zatem Uchwała Nr IX/126/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została 
przyjęta. 
 
c/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce (druk nr 
131/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji. 
 
Radna E. Słodkowska – w związku ze strajkiem nauczycieli i odejściem od tablic, radni 
dopytywali się o wypłacenie wynagrodzenia tym, którzy strajkowali. Wiemy wszyscy, że nie 
ma podstaw prawnych do zapłacenia za strajk. W tej uchwale jest mowa o tym jak można 
zrekompensować. Wielu ludzi jest pokrzywdzonych, obecnie dzieci mają materiał do 
nadrobienia, były zagrożone egzaminy, obciążało to rodziców. Czy to jest w porządku  
w stosunku do tych nauczycieli co rzetelnie wykonywali swoją pracę? Co z pracownikami 
administracji, obsługi kto im za to zapłaci? Kiedy te osoby Panie Burmistrzu miały 
podwyżki? Czy nie jest wstyd Panu Dyrektorowi – zwalnia Pan nauczycieli…. 
Radna B. Piechaczek – czy my źle czytamy tą uchwałę, czy coś  nie zostało dopowiedziane – 
przecież zostawiamy pieniądze w systemie dla tych nauczycieli co prowadzą zajęcia 
dodatkowe, za zastępstwa czy to jest na to? Czy to jest za strajk? 
Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski – pozostawiamy środki do dyspozycji Dyrektora na 
podwyższenie kwoty dodatków. Sporo część zajęć się nie odbyła i nauczyciele będą je 
prowadzić i wtedy zostaną wynagrodzeni. 
Nauczycieli nie zwalniam ja tylko Dyrektorzy placówek, reforma spowodowała to, że 
szkołach podstawowych będzie mniej roczników a przez to mniej oddziałów. To reforma 
wymusza te zwolnienia. 
Radny B. Kowalczyk to jest projekt zmiany do Regulaminu moje pytanie brzmi czy wcześniej 
też był taki zapis? 
Ta uchwała podlega publikacji i będzie obowiązywać dopiero po 14 dniach od publikacji to 
chyba prawo nie działa wstecz i nie możemy już tego uwzględniać? 
Dyrektora ZOKiS S. Krzaczkowski – w tamtym zapisie tego nie było i praktycznie teraz będą 
mogły być one zwiększone. 
Budżet w szkołach jest roczny i nie widzę problemów aby to realizować. 
Radna E. Słodkowska – nauczyciele już wystawiają oceny to kiedy będą te dodatkowe 
zajęcia. 
Dyrektor ZOKiS – już się odbywają zajęcia wyrównawcze. 
Radna E. Słodkowska – w 2013 roku umiał Pan jakoś zadziałać jako menadżer a teraz nie. 
Wstyd i hańba, ze zwolnił Pan 7 nauczycieli. 
Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski – nie zwolniłem, wtedy 7 nauczycieli przeszło na 
świadczenia kompensacyjne i dlatego teraz nie trzeba zwalniać 15. Zdecydowana większość 
bo 6 nauczycieli będzie miało świadczenia kompensacyjne , emeryturę. Jeżeli chodzi o szkoły  
średnie to już dwa lata wcześniej rozpoczęły się zwolnienia. Wtedy w 2013 roku to niż 
spowodował to, że zlikwidowaliśmy Gimnazjum Nr 2, a teraz to reforma powoduje te 
zwolnienia. 
Przewodniczący obrad w 2013 roku to obecna Pani Radna była na tej Sali w obronie istnienia 
Gimnazjum Nr 2 i wykrzykiwała do nas „złodzieje”. 
Radna E. Słodkowska jest Pan bezczelny powinien mnie Pan przeprosić. 
Radna B. Piechaczek – ja znowu czegoś nie rozumiem czy rok kalendarzowy to rok szkolny? 
Przecież te pieniądze pozostaną w szkołach do końca roku kalendarzowego, więc chyba nie 
do końca dokładnie czytamy ta uchwałę. 
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Radny J. Wysoczański złożył wniosek o zamknięcie dyskusji w tym podpunkcie. 
 
Przewodniczący obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie: za jego przyjęciem 
głosowało 12 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 5. 
 
Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 13 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się – 2. 
Imienne wyniki głosowania przestawia załącznik nr 10. 
Zatem Uchwała Nr IX/127/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce została 
przyjęta. 
 
d/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach poprzez 
likwidację filii w Zopowych (druk nr 125/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 11. 
Zatem Uchwała Nr IX/128/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach 
poprzez likwidację filii w Zopowych została przyjęta. 
 
e./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na w na terenie Gminy Głubczyce 
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na (druk nr 133/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji. 
Radny R. Piwowar - zwrócił się z zapytaniem jaki wpływ ma ta zmiana na emisję 
zanieczyszczeń? Jeżeli ktoś wymienił piec w 2014 roku i w tej chwili może wymienić znowu 
na nowy a osoby, których nie było stać kiedyś nie będzie też stać teraz może lepiej byłoby 
zwiększyć kwotę dofinansowania. 
1) Zgłaszam wniosek: 
„aby dokonać zmiany, że dotacja udzielana jest w kwocie 5 tys. złotych”. 
Z danych tabelarycznych przygotowanych przez Wydział KI wynika, że planowaliśmy 1,5 
mln złotych na dotacje a wydatkowano 1 mln złotych. 
Wniosek Radnego nie został przegłosowany. 
Radna B. Piechaczek - nie wiem czy już słyszeliście Państwo ale jest projekt zmiany ustawy, 
że zakazuje się produkcji pieców poniżej 5 klasy. 
Burmistrz A. Krupa - możemy zrobić wszystko dofinansować całą wymianę ale potrzebne są 
pieniądze, w ubiegłej kadencji co roku zwiększaliśmy kwotę przeznaczoną na dotacje do 
wymiany pieców, nie dlatego, że nie było chętnych tylko dlatego, ze było tak dużo chętnych a 
chcieliśmy wszystkim pomóc. Oczywiście możemy w przyszłym roku np. dofinansować 
wymianę w 100% ale dla tych najuboższych rodzin.  
Radny M. Majewski - zgłaszam wniosek 2) do projektu uchwały aby dopisać po 
przecinku : „ z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które pierwszy raz 
wnioskują.   
 
Burmistrz jako wnioskodawca projektu uchwały wyraził zgodę na przyjęcie drugiego 
wniosku Radnego P. Majewskiego.  
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Radny B. Kowalczyk - czy planujemy dofinansować wymianę starych pieców gazowych na 
nowe wydajniejsze i bardziej ekologiczne. 
Burmistrz A. Krupa - myślimy nad tym ale musielibyśmy znaleźć środki na ten cel.  
Radna E. Słodkowska - finanse są ważne i ekologia również ale ważna jest równość 
społeczna, sprawiedliwość społeczna - wymiana pieca węglowego na lepszy węglowy.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę nr 2 do projektu uchwały  
w brzmieniu w § ust. 6 pkt. 4 po przecinku : „ z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają 
osoby, które pierwszy raz wnioskują.   
 
Za głosowało - 18 radnych  przeciw - 0, wstrzymało się - 0 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z w/w autopoprawką: 
Za głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 12 
Zatem Uchwała Nr IX/129/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Głubczyce została przyjęta. 
 
f./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Głubczyce sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głubczyce (druk nr 132/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie: 
Za głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 13. 
Zatem Uchwała Nr IX/130/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę 
oczyszczalni ścieków a terenie Gminy Głubczyce została przyjęta. 
 
g./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra 
Energii „Powiatu Głubczyckiego”  (druk nr 134/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 14. 
Zatem Uchwała Nr IX/131/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019r.  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego  
o ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu Głubczyckiego” została przyjęta. 
 
h/. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej 
Komisji ds. zbadania prawomocności wyborów sołtysa wsi Grobniki (druk nr 136/19) 
oraz opinię Radcy prawnego Urzędu odnośnie zasadności powołania tej komisji. Następnie 
zaproponował 5 osobowy skład tej komisji i poddał to pod głosowanie: za głosowało 13, p-0, 
wstrzymało się – 5 radnych. 
W następnej kolejności Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy  
w tej komisji. 
Zgłoszeni Radni to: 
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Radna K. Lenartowicz – wyraziła zgodę, 
Radny Z. Serwetnicki – wyraził zgodę, 
Radna B. Piechaczek – wyraziła zgodę, 
Radny J. Ogar – wyraził zgodę, 
Radny K. Naumczyk – wyraził zgodę, 
Radny Cz. Głogowski – wyraził zgodę. 
Ponieważ zgłoszono 6 kandydatów Przewodniczący poddał pod głosowanie „za” wszystkie 
kandydatury: 
Radna K. Lenartowicz – za - 13, 
Radny Z. Serwetnicki – za - 15, 
Radna B. Piechaczek – za - 11, 
Radny J. Ogar – za – 18, 
Radny K. Naumczyk – za - 12, 
Radny Cz. Głogowski – za – 7. 
Radny B. Kowalczyk – zwrócił się z zapytaniem czy to głosowanie nie powinno być tajne? 
Przewodniczący obrad poinformował, że w statucie Gminy jest napisane które głosowania są 
tajne, to decyduje Rada. 
Przewodniczący obrad poinformował, ze komisja ta zbierze potrzebne dowody i przedstawi je 
na następnej sesji i Rada podejmie decyzję o prawomocności wyborów sołtysa we wsi 
Grobniki. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 
obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 13 radnych, przeciw - 5, wstrzymał się - 1 
Imienne wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 15. 
Zatem Uchwała Nr IX/132/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. zbadania prawomocności wyborów sołtysa 
wsi Grobniki została przyjęta. 
 
Ad. pkt 7 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 
 
Ad. Pkt 8 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań 
Przewodniczący obrad poinformował Radnych o wystosowaniu do Wojewody Opolskiego 
przez Radną E. Słodkowską skargi na działanie Przewodniczącego Rady oraz odczytał 
odpowiedź Wojewody iż organ nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu 
Przewodniczącego Rady  (załącznik Nr 16) 
 
Ad. pkt 9 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań 
 
Ad. pkt 10 
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez Radną E. Słodkowską udzielił Burmistrz A. Krupa 
1. Odpowiedź na zgłoszony wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawach 
oświatowych udzielona zostanie w formie pisemnej. 
2. W dniu 28 lutego br. wysłane zostało pismo do Prokuratury, 14 marca br. Komenda Policji 
wysłała do nas pismo dot. udzielenia odpowiedzi, odpowiedź została udzielona 29 marca i od 
tej pory nie mamy żadnej informacji w tej sprawie. 
3. Transport miejski - może do końca czerwca uda się nam wyznaczyć tą trasę i zastanawiamy 
się nad miejscami parkingu - zatrzymywania się i wtedy będziemy rozmawiać z PKS o 
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kosztach ale z tego co wiem to nasz PKS ma problemy z pracownikami - do obsługi tych 
połączeń. 
 
Odp. na zapytanie Radnego P. Majewskiego - udzielił Burmistrza A. Krupa - postaramy się 
jeszcze w miesiącu czerwcu odebrać popiół. 
 
Odp. na zapytanie Radnego R. Piwowara - udzielił Burmistrza A. Krupa mamy sprawę 
skonkretyzowaną, wiata stoi niewykorzystana, konstrukcja stalowa jest bardzo dobra, 
przydałoby się ją odnowić i wymienić pokrycie ale na pewno nie pozostawimy jej w takiej 
wielkości bo po prostu miejscami pod wiatą nie ma zainteresowania. Myślę, że w pierwszej 
kolejności przydałoby się zrobić porządek z tymi niewykorzystywanymi budami, dobrze 
byłoby gdyby kupcy wypowiedzieli się w tej sprawie, dlatego też zapraszam delegację 
kupców na rozmowy do mnie. 
  
Ad. pkt 9 
Radna E. Słodkowska - ja sobie jeszcze poczytam to pismo i zastanowię się gdzie jeszcze 
wystąpić. Traktuje Pan Radnych bardzo nierówno.  
Radny R. Piwowar - pod tą wiatą się nic nie dzieje a cały teren targowiska już nie był dawno 
remontowany powinno się coś tam pomyśleć może nie na taką skalę jak był poprzedni 
projekt. 
Przewodniczący Rady . Naumczyk - powinno się cofnąć targowisko na plac a odblokować 
przejezdność ul. Krakowskiej. 
Radny M. Majewski - czy w naszych szkołach zatrudnieni są „seks edukatorzy” z zewnątrz? 
Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski - takie osoby zatrudniane są tylko w dużych miastach,  
w naszych szkołach jest wychowanie do życia w rodzinie 14 godzin rocznie (klasy od 4-8) - 
przedmiot ten nie podlega ocenie i rodzice mogą wyrazić wolę uczestniczenia dziecka. 
 
Radny R. Tkacz - w sprawie wywozu popiołu może w czerwcu zrobić rozpiskę bo w jedną 
sobotę raczej pracownicy nie dadzą rady odebrać wszystkiego popiołu. 
 
Burmistrz - może sołtysi się w to zaangażują i zgłoszą potrzebę. 
 
Radna E. Słodkowska - zainteresowanie targowiskiem jest mniejsze dlatego, że taki jest jego 
stan. Całe rodziny utrzymują się z handlu na targowisku, błędem jest zabranie pieniędzy na 
remont małego targu, ponieważ zabieramy źródło dochodu. 
 
Burmistrz A. Krupa - proszę zobaczyć w Prudniku, Kędzierzynie ile jest stanowisk po 
remoncie, ale niestety tendencja do takiego handlu maleje jest za duża konkurencja. 
 
Radna E. Słodkowska - proszę żeby Pan Burmistrz zobaczył wtorek i piątek jak dużo ludzi 
jest na naszym targowisku, w remont ratusza też włożono dużo środków a nic się tam nie 
dzieje. 
 
Burmistrz A. Krupa - nie musi mnie Pani zapraszać , na targowisku handluje 20 mieszkańców 
z Głubczyc, nie będę stwarzał stanowisk pracy dla ludzi z zewnątrz, bo mamy inne wydatki 
ale będę dążył do godziwych warunków dla tych co tam handlują. 
 
Radny J. Wysoczański - ja też w mojej wsi remontowałem taka drogę żeby ludzie nie wpadali 
w błoto, Biedronka chciała handlować to sobie wybudowała dyskont, nie możemy obcym 
ludziom budować miejsc pracy. 
Jeżeli chodzi o objazd autobusu po Głubczycach to myślę, że to głupota - co kawałek 
mieszkańcy maja sklepy, wydaje mi się, że to niewypał. 
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Burmistrz A. Krupa - to będzie uruchomione na próbę, jeżeli się okaże, że przewozimy 
powietrze to z tego zrezygnujemy. 
 
Radny R. Zwarycz - zwracam się z prośbą chociaż wiem, że to droga powiatowa aby na 
ścieżce do Marysieńki postawić kilka śmietników. 
 
Radny E. Wołoszyn - było uzgodnione, ze Pan Burmistrz spotka się z Radnym i kupcami  
i wspólnie przemyślą sprawę modernizacji. 
 
Radny P. Buczek - zapraszam 7 lipca br. do Grobnik na Targi Lokalnych Produktów, 
zapraszamy wszystkich producentów oraz odwiedzających, na organizację Targów 
pozyskaliśmy środki finansowe dlatego też nie będą popierane żadne opłaty.  
 
Ad. pkt 10 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął IX Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  17:25 
 
Protokołowała:  Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady Miejskiej: 
         
Anna Hauptman   Rafał Zwarycz                  Kazimierz Naumczyk 
Głogiewicz  
  
 


