
 PROTOKÓŁ Nr X/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk otworzył X Sesję Rady 
Miejskiej oraz jej przewodniczył. Przywitał wszystkich przybyłych na obrady.  
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 
18 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 - 0. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał wniosek Burmistrza Głubczyc o wprowadzenie 
do porządku obrad pkt. 4h) (wniosek stanowi załącznik Nr 2): 

Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej  
w Głubczycach w dniu 26 czerwca 2019 r. projekt uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole 
równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 - 2020. 
Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie:  
Za jej przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
 
Wobec tego porządek przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2019 rok, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019 - 2030, 
c) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech, 

e) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego  
w Głubczycach, 

f) upoważnienia Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach do 
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

g) rozpatrzenia skargi na przeprowadzone wybory Sołtysa wsi Grobniki, 
h) wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole równych 

szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 - 2020.  

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
    międzysesyjnym.  
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje.  
9. Zamknięcie obrad. 
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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 R. Piwowar - zgłosił dwie uwagi jeżeli chodzi o ten protokół z poprzedniej sesji. 
Pierwsza uwaga. Pierwsza uwaga, składałem wniosek o podwyższenie dotacji do wymiany 
źródeł ciepła na ekologiczne, wnioskowałem o 5 tys. W protokole pokontrolnym jest 6 tys. 
Nie ja tą kwotę powiedziałem, ja wnioskowałem o 5 tys. W protokole jest napisane 6 tys. To 
po pierwsze. Tak, zmianę robimy w protokole 5 tys. Bardzo bym prosił o zmianę- tak bardzo 
proszę. Proszę bardzo. Następnie druga sprawa, która dotyczy czego nie ma w protokole. 
Bardzo bym prosił, aby protokół powinien być uzupełniony o informację, że przewodniczący 
Rady z naruszeniem statutu Gminy Głubczyce nie poddał pod głosowanie mojego wniosku 
dotyczącego zwiększenia środków na dotację na wymianę źródła ciepła. Ja złożyłem wniosek, 
powinien być ten wniosek głosowany. Kolega mój tutaj obok złożył drugi podpunkt taki żeby 
uwzględniać 5 lat które osoby brały dotację wcześniej. Ten wniosek był głosowany, mój nie  
był głosowany. Bardzo bym prosił o uzupełnienie protokołu o tą uwagę, którą teraz 
odczytałem. To są moje uwagi.  
Przewodniczący Rady K. Naumczyk - dlaczego Radny od razu nie zgłosił tego na 
posiedzeniu, uzupełnimy, że Pan nie zgłosił żadnych uwag, że wniosek Pana nie był 
głosowany. Uzupełniamy protokół o to, że nie został przegłosowany Pański wniosek, tak 
rozumiem. 
Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół  
z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
Za przyjęciem protokołu głosowało - 17  radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1. 
Zatem protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt 3 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny R. Piwowar odczytał zapytania skierowane do Burmistrza Głubczyc i złożył je w 
formie pisemnej ( załącznik nr 3)  
Radna E. Słodkowska: 
Panie Burmistrzu pierwsze pytanie dotyczy basenu naszego głubczyckiego. Już mamy 
wakacje, zaczął się sezon urlopowy a Pan zaczął remont basenu? Wiemy o tym, że cieknący 
basen, tam są jakieś nieszczelności, nie jest to problem z tego roku. To jest problem 
przeterminowany. Mieszkańcy są zaskoczeni dlaczego Pan podejmuje remont w pełni sezonu, 
a nie podjął się Pan tego remontu jesienią po sezonie bądź też wczesną wiosną przed 
otwarciem sezonu. Szczególnie zawiedzione są dzieci, które mają j wakacje. To jest pierwsze 
moje pytanie. Drugie pytanie również od mieszkańców dotyczy podświetlenia figury 
Maryjnej i figury Floriana. Przed wyborami pięknie się figury podświetlały, były pięknie 
wyeksponowane na ten moment już niestety czar prysł. Już tych podświetleń nie ma. To jest 
drugie moje pytanie. Trzecie pytanie będę powtarzać jak mamtrę i będę dopytywać Pana 
Burmistrza na każdej sesji co z Pana obietnicą wyborczą. Jak daleko jest do otwarcia linii 
komunikacji naszej miejskiej, czy już poczynił Pan jakieś kroki w tym kierunku i kiedy Pan 
planuje pierwszy kurs. O to szczególnie pytają seniorzy. Bardzo oczekują tego Panie 
Burmistrzu. Czwarte pytanie dotyczy oczywiście dworca PKP. Czy prokuratura podjęła 
jakiekolwiek działania, czy Pan Burmistrz wie coś na ten temat. Czy prowadzone są przez 
prokuraturę działania w tym kierunku, czy może zostało to umorzone. Czy jest jakikolwiek 
sygnał, czy to utknęło i nie wiemy na ten moment nic. Bardzo proszę o odpowiedź. Następne 
pytanie również od mieszkańców Głubczyc Panie Burmistrzu. Nie ma koszy na śmieci. 
Okazuje się, że to taka prozaiczna rzecz, ale jak taka ważna. Tych koszy mamy coraz miej. 
Obawiam się , że jeszcze troszeczeczkę śmieci mogą zakłócić nasz piękny krajobraz naszego 
miasta. Także pytanie brzmi- dlaczego ich nie ma po prostu na naszych ulicach? Następne 
pytanie od mieszkańców  Głubczyc Panie Burmistrzu, chodzi o tereny wokół stawu w parku. 
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Chodzi mi szczególnie dojście do tężni i dojście do stawu. Tam jest tak ciemno, że po 
prostu nie można poruszać się w tamtejszych stronach. Prośba od mieszkańców, żeby zająć 
się tym problemem, bo tu nie wiem zabrakło wyobraźni inwestora. To jest taki niewypał tak. 
Następna sprawa, chodzi mi o staw. Nasz Głubczycki staw. Piękne rzeźby, pięknie 
podświetlony, mieniący się kolorami aczkolwiek czar pryśnie w momencie kiedy zbliżymy 
się i dochodzi stamtąd odór Panie Burmistrzu. Po prosu to się zrobiła wylęgarnia jakiś żab, 
płazów, różnych cudów. Ogród botaniczny to to nie jest - zmuszała jakaś piana z jakimiś 
wodorostami.  Po prostu to jest coś okropnego. Wizytówka miasta, nasz piękny park po 
remoncie. Panie Burmistrzu, czy można pochylić się nad problemem, żeby naszym 
mieszkańcom było miło i sympatycznie spędzać czas. Jak nie basen to może w parku koło 
stawów i nie patrzeć na ten bałagan. Może trzeba było by to jakoś oczyścić, że może  
w ramach prac interwencyjnych, może usługi komunalne się pochylą tutaj nad tym. Bardzo 
bym prosiła w imieniu zaniepokojonych mieszkańców. Także, na ten moment to będzie 
wszystko, także dziękuję.  
Radny M. Monasterski - Panie Burmistrzu, mieszkanka Głubczyc Pani Ewa, zgłosiła  
w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Moniuszki za rogiem tego marketu prywatnego, 
kilkakrotnie ludzie mieli tam nieprzyjemne zdarzenia. Od dołu samochody jadą dość szybko  
i ten blok Moniuszki przysłania pas. Po prostu jest to duży odcinek do przejścia i kilkakrotnie 
były tam ostre hamowania. Szczególnie ci młodzi ludzie, mają ciężką nogę do gazu i oni tam 
stwarzają zagrożenie. Proszono mnie żeby przyjrzeć się i jeszcze raz określić tam inżynierię. 
Mówimy o tym koło ronda, te pierwsze pasy. Tam obowiązuje 50 km/h ale wiadomo jak to 
jest i wyjeżdżając szybko. Sam widziałem tam potrąconego człowieka. Także prosiłbym  
o przyjrzenie się temu. Państwo próbowali przechodzić w innych miejscach, ale zostali 
mandatami ukarani. I tak źle, i tak nie dobrze. Proszę tam, może barierki jakieś wyznaczyć. 
Przyjrzeć się i właściwą inżynierię ustalić.  
Radna E. Słodkowska - taki klimat jaki tutaj panuje, warunki są fatalne, kompromitacja. 
Przewodniczący rady K. Naumczyk - warunki w jakich jesteśmy nie są takie złe. Znam gorsze 
dni, kiedy jest jeszcze cieplej i bardziej gorąco. Także to nie ma problemu. Pracownicy 
pracują 8 godzin a dzisiaj pracowali 6 godzin, a my jeśli sprawnie pójdzie sesja, popracujemy 
tutaj 2 godziny. Chyba, że chcecie Państwo siedzieć do wieczora to zrobimy przerwę  
i spotkamy się o 9:00 wieczorem, ale chyba nie ma sensu. Proszę bardzo ktoś jeszcze?  
Radny R. Piwowar - w tamtym tygodniu parę osób zgłosiło się do weterynarza  
z dolegliwościami swoich czworonogów, co się okazało Pani weterynarz nie wiedziała  
w ogóle jak leczyć zwierzęta i zadzwoniła do usług komunalnych co się okazało? Randapem 
był cały park skropiony! Randapem! I to wpłynęło po prostu, że miała naprawdę miała parę 
wizyt. Nie mogła mi określić ile, ale parę wizyt miała. Miały czworonogi zatrucia, 
wymiotowały, trwało to parę dni. Pytałem jak można temu zapobiec. Panie Burmistrzu, taka 
prośba. Wiadomo, że nikt nie będzie chwastów rękami wyrywał, to jest normalne ale sama 
Pani weterynarz powiedziała, jeżeli zaistnieje coś takiego jak kropienie to proszę 
powiadomić. Dać jakąś tabliczkę przed wejście do parku, że jest kropione. I ktoś wtedy 
wchodzi ze zwierzętami na swoją odpowiedzialność i tyle. 
 
Radny R. Tkacz - Ja mam jedno pytanie do Pana Burmistrza. Chodzi o nawierzchnię ulic  
w Grobnikach, ul. Zamkowa później ul. pomiędzy łącząca ul. szkolną z OSP a ul. Gliwicką 
oraz na końcu wioski bo tam też już zaczynają być coraz większe dziury. Też ul. szkolna przy 
wyjeździe w sumie przy gliwickiej jak się jedzie z Głubczyc na Kędzierzyn to ona jest  
w fatalnym stanie. Coraz gorzej tam to jest, ten stan nawierzchni. A natomiast widziałem że 
tu ul. pocztową i parkową poprawiają nawierzchnię i chciałem zapytać, bo według mnie 
nawierzchnia tej ulicy była w dość dobrym stenie. Dlaczego to jest robione, czy tam to  
w ramach jakiejś reklamacji? Czy jakaś awaria była? W tej chwili ta ulica jest zamknięta ta 
pakowa i pocztowa. Część pocztowej, a my nie możemy się doczekać poprawy nawierzchni, 
gdzie było nam już obiecywane kilka razy, przez kilka lat. A tutaj mam jeszcze sprawę, 
zapytanie do Pana Przewodniczącego. Materiały na sesję dzisiejszą dostałem wczoraj 
popołudniu. Jak mówi statut Gminy, jest 7 dni przed sesją powinienem dostać te materiały,  
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a dostałem wczoraj a sesja jest dzisiaj. Proszę mi powiedzieć, pieczątka jest z poczty, jaki 
tam jest pocztowy ten… Pytałem innych radnych, mailem dostali w środę tamtą. Jeżeli  
w środę tamtą byłoby wysłane to w piątek bym te materiały miał a nie wczoraj. 
Radny A. Kocoń - Panie Burmistrzu, ja chciałem zapytać o barierkę przy szkole muzycznej, 
tam był remont robiony tej całej drogo. Bardzo fajnie to wszystko wygląda na tym etapie. 
Pytałem Pana kierownika naszego to mówił, że jest zamówiona nowa i chciałem zapytać czy 
coś w tym temacie się ruszy, bo zamontowana jest w dalszym ciągu stara. Chciałbym się 
dowiedzieć jak to wygląda.  
Jedno pytanie tak w ramach ładu i porządku. Mieszkańcy pytają czy nie byłoby możliwości 
postawić dwóch Toi Toi? Jeden przy ratuszu a drugi gdzieś tu w obrębie tego placu zabaw. 
Między kościołem a placem zabaw. Po prostu nie ma gdzie spraw fizjologicznych załatwić. 
Jest to bolączka, można się śmiać. Mamy dwie ubikacje z tego co wiem w parku. Często 
gęsto są dewastowane te ubikacje. Raz są czynne raz zamykane, ale jak przyjdzie jakąś 
potrzebę fizjologiczną czy to starsze osoby czy to z dzieckiem no muszą załatwiać w takich 
miejscach że później myślę, że to nie jest porządne, żeby była możliwość zamontowania 
dwóch Toi Toi.  
Przewodniczący obrad K. Naumczyk jeżeli chodzi o zabranie głosu przez Pana Posła to 
mamy 9 punkt obrad wolne wnioski i informacje.   
 
Ad. pkt 4 
a/.  Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2019 rok (druk nr 141A) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji (Opinie komisji stanowią załącznik ). 
Radny P. Majewski - zwrócił się z zapytaniem chciałbym dopytać o to zmniejszenie o 40 tys. 
co jest powodem, kiedy to będzie realizowane i kto będzie realizował czy Gmina?  
Skarbnik Gmin J. Wachowiak - Nie, nie… Samorząd województwa, to jest droga 
wojewódzka my tylko dajemy dotację. Jest tam jakieś opóźnienie i te zadani zostanie w części 
przesunięte na rok następny. Czyli te 105 tys. będzie planowane na rok przyszły. Czyli w tym 
roku zostaje 5 tys. natomiast 105 tys. na rok przyszły. Dopiero to jest w trakcie dokumentacji, 
więc na pewno nie zdążą już tego zadania wykonać. Więc dlatego jest to przesunięte. 
Radny R. Piwowar - ja chciałem Panie skarbniku dopytać o 100 tys. jeżeli chodzi tutaj  
o Grobniki to są te pieniążki, które były tutaj niewykorzystane w tamtym roku, przechodzą na 
ten rok, ale tutaj jak czytamy chodzi o zamek w Grobnikach. Natomiast chciałbym się 
dowiedzieć na temat tych. 270 tys. bo tutaj pisze że to jest Komenda Jonicka przy  
ul. Zamkowej czy tu chodzi o zamek czy o ten drugi budynek. 
Skarbnik Gminy J. Wachowiak - Nie, nie tu chodzi o zamek. 
Radna E. Słodkowska - Czy te środki dofinansowania w wysokości 85% już są zapewnione? 
Mamy gwarancję, że te środki będą? Nie, gwarancji nie mamy, ale żeby w ogóle starać się  
o podpisanie umowy, bo jeszcze nie było jej to na razie w fazie uzgodnień i żeby w ogóle 
rozmawiać to musimy mieć te środki zaplanowane. Ja się tak zastanawiam jeszcze w tym 
momencie, czy tam jest remont taki pilny, bo co w sumie można zrobić w takim obiekcie za 
270 tys. zł. to jest kropla w morzu. 
Skarbnik Gminy J. Wachowiak - Nie, nie… ja mówiłem Proszę Panią że będę omawiał 
wieloletnią prognozę finansową i tam Pani zobaczy, że te zadane jest dużo bardziej droższe 
jak 270 tys. Natomiast w roku 2020-2021 1 ml. 700 tys. zł. czyli te zadanie ok. 3 ml. 500  ileś 
tam tys. zł. A my robimy tylko w tej chwili, ja omawiam uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie na rok 2019.  

Ponieważ nie zgłoszono więcej 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 4. 
Zatem Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok została przyjęta. 
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b/. Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2010 
(druk nr 143) 

Ponieważ nie zgłoszono więcej 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 5. 
Zatem Uchwała Nr X/134/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2019 -2030 została przyjęta. 
 
c/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 
137/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 
Prezes GWiK M. Rubczyński - Szanowni Państwo, wniosek który został złożony przeze mnie 
i przez spółkę dotyczy podwyżki cen opłat za nieczystości ciekłych tzw. opróżnianie szamb. 
Wniosek ten pierwotnie był, czy ceny które do tej pory spółka naliczała tejże opłaty  
w stosunku do swoich odbiorców usług w roku 2011. Czyli od roku 2011 cena za tą usługę 
nie uległa zmianie i wyniosła 6,24 netto czyli 6,74 brutto za koszt oczyszczenia. Do tego 
koszt transportu który wynosił 3 zł za 1km. Ta podwyżka o którą proszę, nie rozwiąże 
problemu straty finansowej jaką spółka ponosi na tej działalności ale pozwoli ja nam tę stratę 
która wynosi na dzień dzisiejszy za ubiegły rok 121 tys. zł. pozwoli nam ją w części 
zmniejszyć w części tzn. o ok. 30-35 tys. zł. ten wzrost staraliśmy się aby on nie był możliwie 
dotkliwie duży dla odbiorców , bo zdaję sobie sprawę że każda podwyżka, już nawet pomijam  
że nie jest społecznie akceptowalna, ale no niestety ekonomia ma swoje prawa. Ta podwyżka 
to raptem 2,3 % czyli procent inflacji który na 2019 rok był przewidziany. Jak ktoś 
przemnoży te 6,24 na 1,023 to jest dokładnie to o co prosimy. Ta strata zmniejszy się 
nieznacznie ale powtarzam ona nie rozwiąże problemu całkowitej straty na tej działalności, 
ale zjedziemy do poziomu 85-87 tys. zł. Czyli do roku 2016. Być może, że w kolejnych latach 
o te znowu niewielkie 3-4 grosze uda się stopniowo podnieść. No tak, żeby ta strata możliwie 
była najmniejsza, jak tylko się da. To chyba z mojej strony wszystko. Chętnie odpowiem na 
wszelkie pytania jeżeli są. 
Radna E. Słodkowska - Szanowni Państwo, to już jest kolejna podwyżka w kolejnej spółce, 
nowej Państwa kadencji. Myślę, że to jest po prostu nie w porządku względem mieszkańców, 
ponieważ przed wyborami siedzieliście Państwo cicho, cichuteńko żeby nie stracić elektro 
latu teraz po wyborach się uruchamiacie ze wszelkimi podwyżkami jakie są tylko możliwe. 
Uważam, że jest to nie uczciwe, nie poważna. W taki sposób się mieszkańców nie traktuje. 
Radny  B. Kowalczyk - zgadzam się tutaj z Panią Radną Słodkowską. Tutaj należy zauważyć, 
że po raz kolejny mamy sytuację taką że znowu słyszymy że przez lata nic nie było… ostatnie 
trzy lata nic nie było, ostatnie cztery lata nic nie było. Nie chcę się tu poruszać o pytanie, kto 
wtedy wygrał wybory i jak to szło i w którym momencie przestaliście Państwo dawać 
podwyżki. Wiedząc o tym, że jest to nieopłacalne dla poszczególnych spółek, a teraz kiedy się 
wybory skończyły to jedziemy z podwyżką za podwyżką. Tutaj mamy: wodę, ścieki wszystko 
po kolei tutaj mamy. Wywóz i nie wiadomo co będzie dalej na następnych sesjach. 
Radna B. Piechaczek - pytanie do Pana Prezesa. Konkretnie, ponieważ w ostatnich 9-10 
miesiącach drastycznie wzrosły ceny wszystkiego. Pomijając spożywkę, to że moja mama 
dostała 1300 zł czyli 800 zł netto, to zabrano jej ponad 2 tys. w innych rachunkach a wiec, ja 
chciałabym Pana zapytać ile kosztował wywóz takiej jednej szambiarki. Rok temu, trzy lata 
temu? Czy może Pan powiedzieć jakie to są koszty? Poszła benzyna, poszedł prąd, poszły 
koszty pracownicze do góry. Tutaj nie ma żadnej dewagacji czy ktoś coś komuś obiecał. 
Tylko koszty remontów poszły o 30-40%, pracowników o 30%. To są tak duże zmiany. Pan 
niech tylko powie, ile taki wywóz beczki kosztował 3 lata temu, dzisiaj. Ktoś płaci za to, że 



 6 
ma odbiór ścieków. To też są koszty, każdy z nas płaci. Ktoś kto ma szambo, nie chce się 
podpiąć di kanalizacji, lub też nie może to też musi ponosić koszty. Nikt za nikogo płacić nie 
będzie. Ja nie mam zamiaru nikogo utrzymywać. 
Prezes GWiK M. Rubczyński - Drodzy Państwo może powiem tak, koszt oczyszczania 
ścieków to przede wszystkim nie tylko, ale przede wszystkim energia elektryczna. Ścieki  
w miejscowości Głubczyce a ścieki w miejscowości np. Równe, no tam gdzie nie ma 
kanalizacji gdzieś na którejś wiosce, chemicznie to nie są te same ścieki. Jak Państwo się 
domyślacie, one są przetrzymywane w tych zbiornikach 2-3-4 miesiące. Czasami przez rok, 
ale powiedzmy, że to są skrajne przypadki, ale bardzo długo. One są zagnite, bardzo trudne  
w oczyszczaniu. Niestety na oczyszczanie tych ścieków  ma bardzo znaczący wpływ energia 
elektryczna. Paliwo? No myślę, że każdy z nas ma samochód i wie ile kosztowało 7 czy 8 lat 
temu litr oleju napędowego a ile dzisiaj. On się oczywiście wahał. Powiem szczerze nie wiem 
ile kosztowało 8 lat temu, ale to jest do sprawdzenia. Natomiast wywóz takiego szamba, 
szambiarki. Nigdy nie robimy tak, że jedziemy do przysłowiowego  Kowalskiego po np. 1-2-
3 m sześcienne. Beczka ma ok 7 m i zawsze staramy się te wyjazdy łączyć, tak żeby tego 
Kowalskiego obciążyć kosztami transportu na np. strzelam 21 km jedzie szambiarka to dzielę 
te 21 km koszty transportu na 3. Czyli po 7 km. Taki ma koszt Kowalski. To jest tak różnie. 
W zależności od pojemności szamba, po sto parę zł za jedną beczkę. Natomiast koszty energii 
elektrycznej, no myślę że to w spółce o której mowa w Spółce Wodociągowej której 
prezesuję w zrosły o 60%.  59% dokładnie. Oczywiście ja mam nadzieję, że będę mógł się 
ubiegać o zwrot tych kosztów, ale póki co ja te koszty ponoszę. Spółka je ponosi. No więc 
powiem szczerze, że płaciliśmy 234 zł. za jedną mega vat za godzinę, teraz płacimy 388 zł. 
my teraz tego nie czujemy w domach, ale wiemy że Gmina zapłaciła 1 ml. Zł za prąd w całej 
Gminie a teraz będzie 1 ml. 700 tys. po podwyżkach od stycznia. Proszę mi jeszcze 
powiedzieć, Koszt obsługi takiej szambiarki, 2 pracowników? Tak, 2 pracowników i to musi 
być, przez względy BHP. Jaki koszt był 3 lata teraz a jaki teraz? Ten koszt o którym Pani 
mówi to tak jak powiedziałem ok 60% tejże podwyżki a szczegółowy wykaz np. koszt 
materiałów, amortyzacji i tych wszystkich pochodnych, które spółka ponosi z remontami 
włącznie były wyszczególnione w tym uzasadnieniu do wniosku. Mogę powiedzieć tak,  
w ubiegłym roku koszt remontu części mechanicznych jednego samochodu mamy dwa to  
11 tys. zł, bo gdybym tego nie zrobił to dozór techniczny nie dopuści mi jej. To jest 
urządzenie, które podlega dozorowi technicznemu, nie dopuści go po prostu do ruchu. A jak 
nie dopuści go do ruchu no to ja mam katastrofę, bo wiadomo szamba się będą przelewać a ja 
nie mogę do tego dopuścić. Tyle, jeżeli cos jeszcze to ja odpowiem. 
Radny R. Zwarycz - proszę Panie prezesie tak konkretnie. Ile kosztuje na dzień dzisiejszy 
wywiezienie tego metra sześciennego a ile będzie po tej podwyżce kosztowało ? 
Prezes GWiK - 6,89 zł. za 1 metr sześcienny w tej chwili po podwyżce brutto z 8% zatem  
a było 6,74. Mówimy o wzroście 15 gr. tj. o 2,3% z inflacji jaki był planowany na ten rok 
2019. Mówimy o kwotach, żeby ludziom uzmysłowić i nam 15 gr za 1 metr sześcienny.  
Radny A. Buchaniec  -  tutaj koledzy powiedzieli już wszystko w ramach dyskusji, ale 
zostałem troszeczkę sprowokowany. To mamy 15 gr. a sami wiemy co chwilę podwyżki ale 
te podwyżki są właśnie, że mamy podwyżki które funduje nam rząd. Ostatnia podwyżka była 
dlatego, że cena wzrosła za buszówkę o 800%. Jak niektórzy  tutaj nie pamiętają koledzy  
z lewej strony i dlatego musiała być tutaj ta podwyżka. Jeżeli mamy pretensje o to, że przez 
ileś tam lat nie było podwyżek to chyba się trzeba cieszyć że przez te 2,3,5 lat mieszkańcy 
Gminy Głubczyce zachowali stabilność. Nie podnosiliśmy cen, a teraz kiedy doszło do takiej 
sytuacji podnosimy aż o 15 gr. to jak to się ma chociaż by do podwyżek cen prądu, które 
musimy teraz ogromne pieniądze wpłacić i straszne były deklaracje, że gminy nie będą płacić. 
My na razie płaczemy i płacimy rachunki. Tyle mam w tej kwestii do powiedzenia  
i myślę, że trzeba się nieraz zastanowić co mówimy.  
Radny P. Majewski - w ramach dyskusji chciałbym prosić Pana o coroczną aktualizację  
i wprowadzenie takiej uchwały na sesję z tego względu, żeby następnym razem nie było 
dużych czy też mniejszych zniżek może podwyżki, ale żebyśmy to aktualizowali co roku 
wtedy może będzie łatwiej. Będzie to przejrzyste i klarowne. 
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Przewodniczący obrad K. Naumczyk - na razie dopłacaliśmy do wszystkich szamb. Spółka 
nasza dopłacała 120 tys. zł rocznie, bo taki był ukłon w stosunku do mieszkańców. Nie 
podnosiliśmy do realnych cen, które spółka ponosi. Oczywiście dalej są, dalej dopłacamy 
osiemdziesiąt kilka tys. zł. do wywozu szamb. 
Radny B. Kowalczyk - mam jeszcze pytanie Panie Prezesie. Jak byliśmy na komisji to Pan 
Prezes mówił, że jeżeli taka szambiarka jedzie to ten koszt kilometrów są dzielone na 
wszystkich mieszkańców, którzy w tym momencie wywozili. Padło na komisji coś takiego, że 
te koszty jednak nie były dzielone. Powiedział Pan, że Pan to sprawdzi. Ja mam takie pytanie, 
czy Pan to sprawdził? I jeszcze mam takie pytanie. Jeżeli chodzi o koszty paliwa, to w 2012 
roku były wtedy największe bo ponad 6 zł. ale czy spółka wzięła pod możliwość zakupu 
nowego takiego samochodu, urządzenia szambiarki? Przeliczając, czyli mamy koszty 
amortyzacji i wiemy że to będzie tyle i tyle lat funkcjonowało. Nie wiem ile teraz lat mają te 
urządzenia które jeżdżą, ale jeżeli wiemy ile lat to będzie jeździło to możemy to sobie 
zamortyzować i czy te koszty amortyzacji nie byłyby mniejsze niż koszty które spółka już 
ponosi na zużytych urządzeniach?  
Prezes GWiK - Te 2 samochody, którymi dysponuje spółka. Jeden jest z 99 roku drugi 2005-
2006. Dzisiaj zakup nowego samochodu, porównywalnie technicznie tej samej pojemności 
beczki którymi dysponujemy, mówimy tu o 7 metrach sześciennych to koszt ok 350-400 tys. 
takiej bardzo ubogiej wersji. Tzn. nie mówię tutaj o wersji z klimatyzacją, bo to w ogóle 
odpada, tylko takiej która spełnia nasze minimalne wymagania jeżeli chodzi tutaj o spółkę. Ja 
się zastanawiam nad tym i biorę pod uwagę to poważnie ale nie zakup nowego auta o którym 
tu rozmawiamy- szambiarki a zakup samochodu ciśnieniowego czyli tzw. WUKO. Za jakieś  
2 lata myślę, że spółka stanie przed tym dylematem. Czy koniecznością zakupu tego nowego 
samochodu. Natomiast w miarę kiedy kanalizujemy poszczególne wioski to każda z tych wsi 
odpada. Czyli kursów jest coraz mniej, ale to się nie dzieje z miesiąca na miesiąc.  
W najlepszym układzie z roku na rok, a czasami co 2-3 lata. Kanalizację w Lisięcicach 
mięliśmy 3 lata temu, w tej chwili kończona jest w Klisinie. Kolejna miejscowość jak 
pozwolą na to środki to Równe. Na razie prace są na etapie projektowania, ale może to nie ten 
temat. Jeżeli chodzi o szambiarkę, w mojej ocenie nie ma takiej potrzeby na chwilę obecną. 
One są w miarę w dobrym, sprawnym technicznie stanie. Natomiast bardzo poważnie 
zastanawiamy się nad kupnem tego samochodu WUKO. Nasz WUKO jest po prostu 
wyeksploatowane . ono nie ma może kilometrażowo, tam raptem jest 500 tys. km. ale pompy 
które pracuję na co dzień, nawet jak auto stoi. Ono było już 2 razy remontowane. Ono 
naprawdę pracuje pod  bardzo dużym obciążeniem. Po mimo tego, że ten samochód nie jest 
jakoś zawrotnie przejechany tam jest już ok 498 tys. na chwilę obecną. I w najbliższych latach 
będzie musiała spółka zakupić. Oczywiście na tę chwilę, obecną powiem ze ja tych pieniędzy 
nie mam. Muszę je tam jakoś zagospodarować. Będę się starał ubiegać o jakieś pieniądze 
zewnętrzne. Na chwilę obecną spółki na to nie stać. 
Radny J. Wysoczański - mam zapytanie do Burmistrza Ile wiosek z Gminy Głubczyce jest 
skanalizowanych? No Janek dużo dosyć. To wymieniać, a 45 sołectw mamy! I jakie są 
przyszłościowe plany, czy następne będą kanalizowane ? 
Burmistrz A. Krupa - Nie odpowiem dokładnie, ale tak pomiędzy 24-25 wiosek a mamy 45 
sołectw. Jesteśmy poza połową. Natomiast uważam, że te najważniejsze wioski zostały już 
skanalizowane a tu chodzi o ten aspekt ekonomiczny, bo nie zależnie od tego czy są dopłaty 
czy też nie koszty inwestycji kanalizacyjnej są ogromne. I nawet jeśli były dofinansowania 
unijne, to ten wkład nasz własny 25% za każdym razem sięgał ponad 1 ml. zł. więc tutaj 
możemy sobie uzmysłowić jaki wysiłek gmina podnosi w ostatnich 12 lat, bo to tak trzeba 
powiedzieć, bo pieniądze unijne pokazały się ok 2006-2007 roku. Pozostaje nam według 
mojej oceny do skanalizowania jeszcze jedna duża wioska gdzie ta kanalizacja ogólno-
spławna ma sens do wykonania. Czyli miejscowość Równe. W tej chwili prowadzone są 
prace dokumentacyjne no i jeżeli sytuacja finansowa spółki bo to spółka prowadzi te roboty, 
pozwoli to będziemy w przyszłym toku te roboty prowadzić. Jeżeli będzie problem być może 
też, bo takie są zapowiedzi jednak mimo wszystko że pojawią się te środki unijne być może 
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będzie warto poczekać rok na te środki. Pieniądze unijne pokażą się gdzieś w 2020 r.  
W pozostałych wioskach proponujemy dopłaty do oczyszczalni przy domowych, bo te 
pozostałe wioski są po prostu małe. Jest tam po prostu mało mieszkańców i to jest tworzenie 
kanalizacji ogólno-spławnej jest nieekonomiczne. My jesteśmy na granicy opłacalności przy 
tych dużych wioskach, bo niestety to są ogromne koszty. Tutaj padały również proszę 
Państwa pytania, dlaczego w Opolu jest woda tańsza i ścieki są tańsze niż w Głubczycach.  
Z bardzo prostego powodu. Pomijając, że to miasto było doskonale uzbrojone jeszcze przed 
wojną, ale w Opolu jak się jeden wieżowiec podłączy to jest dwustu odbiorców i podłączenie 
kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo to jest kawałek rury z głównego wodociągu 
podprowadzone. Natomiast my prowadzimy kilometrami te sieci do naszych wiosek i to są 
ogromne koszty. Każdy, kto chociaż liznął budownictwa to wie że to się wiąże z wykopami, 
takimi robotami liniowymi i to jest bardzo drogie. I tyle. Chciałbym się jeszcze do tych 
podwyżek odnieść. Proszę Państwa, tutaj też w trakcie podwyżki którą tutaj podnosiliśmy za 
śmieci też padły różne takie opinie. Więc ja bym radził tym, którzy tu opowiadali takie rzeczy 
że tu jest za drogo, że źle, że to że tamto… sprawdzić co się dzieje już w tej chwili w gminach 
ościennych bo zaczynają się już przetargi na śmieci. Z tych przetargów, które były 
przeprowadzone nigdzie nie było taniej niż u nas. Staramy się w miarę sensownie dbać o to, 
żeby nasi mieszkańcy bez potrzeby nie płacili ale pewne koszty które wzrosły musimy do 
tych cen wprowadzić, bo inaczej musielibyśmy tutaj z budżetu gminy dopłacić. Tylko z czego 
tak naprawdę? Jeżeli będziemy dofinansowywać spółki, to nie będzie drogi nie będzie na 
żadne inne inwestycje. I to jest chyba zrozumiałe. Nie jesteśmy na tyle bogatą gminą, bo 
niektóre bogate gminy to robią że dopłacają do pewnych tych mediów do swoich 
mieszkańców. I to, że mamy spółkę własną, która prowadzi odbiór śmieci, nasze usługi 
komunalne to dzisiaj jest dla nas atut, bo możemy w pewnym sensie te ceny ukształtować  
i dokładnie sprawdzać. Natomiast przy przetargach firmy  wystawiają swoje ceny i nie ma 
dyskusji, albo bierzemy albo nie bierzemy. Nie bierzecie to tony śmieci zalegają na ulicach  
a tego chciałbym przynajmniej u nas w mieście uniknąć. Jeszcze jedno, odnośnie tej opłaty za 
szamba. Od początku roku 2002 wtedy kiedy burmistrz Jurkowski ja byłem zastępcą, polityka 
nasza była taka, żeby właśnie wodociągi dopłacały do wywozu szamb, żeby ludzie nie 
wywozili ścieków i  nie wypuszczali do rowu. Dlatego cały czas były te dopłaty, ale dzisiaj te 
dopłaty nie chcemy się z nich wycofać, chcemy je w jakiś sposób ograniczyć  patrząc na 
wzrost kosztów który nastąpił, a czyja to byłą wina to możemy dyskutować do samego rana. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 13 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się – 3. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 6. 
Zatem Uchwała Nr X/135/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych została przyjęta. 
 
d/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech (druk nr 
138B/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały. 
Imienne wyniki głosowania przestawia załącznik nr 7. 
Zatem Uchwała Nr X/136/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech 
została przyjęta. 
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e/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały  
w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Rejonowego w Głubczycach (druk nr 139/19) 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk poprosił o podawanie kandydatur na członków Zespołu 
Opiniującego. 
Radna E. Słodkowska zaproponowała Radnego J. Ogar i Radnego R. Tkacza, Radny  
A. Buchaniec zaproponował Radnego J. Wysoczańskiego, Radny R. Zwarycz zaproponował - 
Radnego W. Robaka. Radny P. Buczek zaproponował E. Wołoszyna. 
Wszyscy radni wyrazili zgodę. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk poddał po głosowanie kandydatury. 
Radny J. Ogar - za głosowało -18 radnych, 
Radny R. Tkacz - za głosowało 8 radnych, 
Radny J. Wysoczański - za głosowało 12 radnych, 
Radny W. Robak - za głosowało 12 radnych. 
Radny E. Wołoszyn - za głosowało - 12 radnych. 
Skład Zespołu Opiniującego przedstawia się następująco: 
1. Jan Ogar, 
2. Jan Wysoczański, 
3. Wiesław Robak, 
4. Edward Wołoszyn. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 15 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 8. 
Zatem Uchwała Nr X/137/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019r. w 
sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Rejonowego w Głubczycach została przyjęta. 
 
f./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach do 
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
 (druk nr 142/19) 
Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski - Uchwała ta upoważnia między innymi dyrektora ZOKISu 
do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania 
pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, tych 
pracowników zamieszkałych na terenie gminy. Wcześniej odbywało się to w oparciu  
o ustawy o Systemie Oświaty. Obecnie po zmianie przepisów jest to art. 122 nowej ustawy 
Prawa Oświatowego i jest interpelacja taka, że w przypadku kierowników jednostek takie 
upoważnienie powinno być wydawane przez Radę Gminy i jest właśnie projekt tej uchwały 
żeby wydawać takie upoważnienie Zarządowi Oświaty i my na ten cel dostajemy dotację z 
Urzędu Wojewódzkiego rocznie to jest w granicach  150-200 tys. zł.  
i dofinansowanie pracownikom kosztów 3-letniego dokształcania wynosi 8 tys. 81 zł. i 
odbywa się po zakończeniu tych trzech lat dokształcania i po zdaniu odpowiednich 
egzaminów przez młodocianych. 
Radna B. Piechaczek - proszę bardzo Pani Radna. Jeszcze chciałam, bo też nie wszyscy 
wiedzą… pomimo tego, że naszym zadaniem jest oświata szkoły podstawowe i wygaszające 
gimnazjum to kształcenie zawodowe nie jest po stronie Starostwa tylko po naszej stronie. 
Stąd też te pieniądze i ta sytuacja.  
Dyrektor ZOKiS - my także dofinansowanie przyznajemy również pracodawcom spoza 
terenu gminy, czy nawet spoza terenu powiatem pod warunkiem, że obejmuje ono kształcenie 
młodocianego będącego mieszkańcem naszej gminy. Tak, już uczniowie np. z gminy 
Baborów są finansowani przez gminę Baborów. 
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Radny B. Kowalczyk - w uzasadnieniu uchwały mamy zapisane, że dotyczy 
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie 
gminy Głubczyce. Pan dyrektor tutaj powiedział miedzy innymi. Więc chciałbym się dopytać, 
jakie jeszcze będą to dawały uprawnienia. 
Dyrektor ZOKiS - Nie, nie ja powiedziałem do wydawania między innymi decyzji 
administracyjnych. Najważniejszą sprawą jest ta decyzja administracyjna, dlatego 
powiedziałem ze miedzy innymi wydawanie decyzji administracyjnej a to generalnie 
załatwienie wszystkich spraw związanych właśnie z dofinansowaniem pracodawcom kosztów 
dofinansowania młodocianych pracowników. Czyli pryzmowanie wniosków, rozpatrywanie, 
analizowanie itd. Tak, dawniej takie decyzje wydawał Burmistrz w stosunku do miejsca 
zamieszkania ucznia. Pamiętam, że tak to wyglądało. Teraz to będzie robił dyrektor ZOKISu. 

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 9. 
Zatem Uchwała Nr X/138/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach 
do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej została 
przyjęta. 
 
g./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie 
załatwienia skargi na przeprowadzone wybory sołtysa we wsi Grobniki (druk nr 140/19) 

Odbyło się posiedzenie tej doraźnej komisji, którą wyznaczyła Rada. Otwieram 
dyskusję. Czy są pytania?  
Radny R. Tkacz - chciałbym powiedzieć, że to już jest bezzasadne, bo nie zostały terminy 
wyznaczone przez kodeks postępowania administracyjnego dotrzymane, także to już nie ma 
teraz sensu nad tym się pochylać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, napisane jest tutaj 
w tym wniosku komisji, że ze względu lokalowo czasowych bytuje w Głubczycach. Nie 
wiem co to znaczy słowo bytuje. Jak mieszka to chyba zamieszkuje i to  jest tutaj wszystko 
napisane. Natomiast czasowo. Czasowo to jest nie określone więc od samego początku na  
ul. Opawskiej jak zostały oddane te mieszkania to tam zamieszkuje. Kilka lat to nie jest 
czasowo. Czasowo to jest 3 miesiące, pół roku, 2 lata ale nie 8 czy 9 lat. I to na razie na tą 
chwilę wszystko. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że oświadczenia dla mnie są nie poważnie 
składane. Złożone, bo złożone by tylko osiągnąć swój cel. 
Przewodniczący obrad - oczywiście to jest Pana subiektywna ocena. Każdy ma prawo do 
subiektywizmu. 
Radna E. Słodkowska - Ja tak z czystej ciekawości chciałam zapytać, gdzie Pan powiesi 
tabliczkę Sołtys. Czy na ulicy Opawskiej czy może w Grobnikach na szkole, czy na polu. Tak 
gdzie jest Pan związany z rolą, Pan prowadzi działalność. Tak z czystej ciekawości, niech 
mieszkańcy słyszą, gdzie można zastać sołtysa, który chwilowo bytuje w Głubczycach? 
Gdzie ta tabliczka będzie wisiała Panie sołtysie? 
Radny P. Buczek jednocześnie sołtys wsi Grobniki -  
 Szanowni Państwo, tak ja oczywiście odpowiem. Może nie tyle odpowiem, bo nie ma 
takiego trybu jeżeli chodzi o Radę. Nie chciałem się odnosić do tej sytuacji, bo wydaje mi się 
ona jednoznaczna. Tabliczkę sołtys umieszczę w Grobnikach na adresie zameldowania, gdzie 
jestem zameldowany od urodzenia, od 40-lat! W Grobnikach na ul. Św. Jana 18. Skarga jest 
na działania Burmistrza, żeby była jasność. Skarga, która została złożona i którą się komisja 
zajmowała, była to skarga na działania Burmistrza, który nierzetelnie przeprowadził rzekomo 
zebranie wiejskie. Po drugie, skarżący powołuje się na paragraf 8 pkt.4  statutu sołectwa, 
który cytuję dokładnie brzmi tak „prawo do udziału w głosowaniu, zgłaszaniu kandydatów, 
kandydowaniu na funkcję w organach sołectwa mają mieszkańcy stale zamieszkujący na 
obszarze sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do organu gminy.” Koniec 
paragrafu. W każdym bądź razie te dwie przesłanki które są w tym art. Podane muszą 
występować równorzędnie. Jeśli chodzi o drugą przesłankę o kwestię zameldowania to nie ma 
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tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Złożyłem oświadczenie, zaświadczenie  
z Urzędu Miasta że jestem nieprzerwanie od dnia urodzenia zameldowany na stałe  
w Grobnikach i w Grobnikach uczestniczę w wyboru do organu Gmin. I mało tego nie mogę 
uczestniczyć w wyborach do Organu Gmin w żadnym innym miejscu, żeby była jasność. Nie 
mogę wystąpić do Burmistrza, że chce głosować w wyborach lokalnych gdzie indziej. Nie 
mam takiej prawnej możliwości. Jeśli chodzi o przesłankę pierwszą w tym paragrafie to 
szanowni państwo, oczywiście obecnie czasowo zamieszkuję w Głubczycach. Potwierdzam, 
że jest to przebywanie czasowe, po drugie przed każdą instancją nawet przed sądem, przed 
wysoką komisją, przed Radą każdym kto mnie zapyta jakiego miejsca czuję się mieszkańcem, 
odpowiem i oświadczam że jestem mieszkańcem Grobnik. I nie jest to oświadczenie 
nieważne, czy takie sobie tylko to jest oświadczenie gdzie sprawa jest newralgiczna i trafia do 
sądu i to sąd o to pyta i to jest istotne dla sądu. Ponadto, skąd się wzięło moje przebywanie  
w Głubczycach a no stąd że ja jak i moja partnerka i moja rodzina potrzebowaliśmy miejsca 
gdzie mogliśmy wychowywać nasze dzieci. I dlatego mieszkamy w Głubczycach. Jest nas 5 
 i czasowo tu przebywamy, ponieważ nasze warunki lokalowe w Grobnikach na to nie 
pozwalały, ale oświadczam Wam wszem i wobec że do tych Grobnik wrócimy.  Szanowni 
państwo ja sobie przygotowałem takie notatki jeżeli chodzi o informacje, bo ja te informacje 
przekazałem Radnym i członkom komisji i myślę że decyzja komisji doraźnej która została 
stworzona jest jednoznaczna, ale jeśli byłyby jakieś wątpliwości to ja bardzo chętnie je teraz 
wyjaśnię. Panie przewodniczący, jak Pan zauważył nie chciałem o tym mówić ale jak Pan 
widzi są jakieś wątpliwości w tej kwestii. Byłem sołtysem w Grobnikach przez 12 lat od 2003 
roku nieprzerwanie przez 3 kadencje. Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Grobnikach, jestem członkiem Inicjatywa w Grobnikach, jestem członkiem 
wolontariuszem Maratońskiej Służby Medycznej w Grobnikach. Jestem Radnym Miejskim  
w drugiej kadencji, w obu wybranym przez mieszkańców Grobnik. Moje dzieci uczęszczają 
do SP w Grobnikach, moje dzieci są tam ochrzczone. Moja starsza córka przyjęła tam 
Komunię Św.  I moje młodsze córki przyjmą tam I Komunię Św. w przyszłym roku. Mam  
w Grobnikach gospodarstwo, działalność. Przebywam tam przez większość czasu mojego 
prywatnego, społecznego, zawodowego. Nie wiem jak to nazwać, i myślę ze jest to 
jednoznaczne wytłumaczenie dlaczego jestem mieszkańcem i czuję się mieszkańcem wsi 
Grobniki. Szanowni Państwo, wybory odbyły się w Grobnikach 14 marca obecnego roku. Na 
te wybory przyszło ok. 200 osób w głosowaniu brało udział 187 osób i Pan Ryszard, Radny 
który złożył skargę otrzymał 37 głosów, Pani Ola następna kandydatka 57 głosów i ja 
dostałem 93 głosy. Ja jestem bardzo wdzięczny ,mieszkańcom, że dostałem taką dużą mocną 
legitymację. Jestem wdzięczny że tak licznie przyszli na zebranie. To jest największa liczba 
wyborców, która uczestniczyła w wyborach sołeckich. Ja rozumiem frustrację. Pan Ryszard, 
skarżący otrzymał najmniejszą ilość głosów. 3 dni później dostawał od premiera odznaczenie 
za wybitne osiągnięcia sołtysowania. Ja nie mam pretensji do tego, że składa skargę bo 
jesteśmy w demokratycznym kraju, każdy ma prawo skargę wnieść ale szanowni Państwo 
cały styl składania tej skargi dla mnie to jest sytuacja delikatnie mówiąc żenująca. Po 
pierwsze skarga jest niby od mieszkańców. Pod tą skargą podpisał się tylko jeden człowiek- 
Pan Ryszard. Trzeba mieć odwagę, trzeba mieć po prostu jaja. Trzeba podpisać się normalnie 
po ludzku, nie ma pretensji. To jest normalna procedura. Skoro ja się  
z tym nie zgadzam, piszę skargę, podpisuję się. Po drugie skarga kierowana jest do 
Wojewody. Skoro wiadomo, że tymi sprawami zajmuje się Burmistrz i Rada. Jak widać ta 
skarga do nas wróciła. I później takie dziwne zachowania, że może to ja nie podpisałem, to ja 
nie złożyłem. Wszystko o prostu teraz widać. Widać kto podpisał, kto złożył. Reasumując. 
Jestem przekonany, że przekonałem wszystkich i przesłanki które są w tej skardze s a po 
prostu nie zasadne. Po prostu jak i jedna jak i druga jest nie zasadna. Po drugie o stylu nie ma 
co dyskutować, o stylu się nie dyskutuje a po trzecie inne przesłanki natury moralnej, etycznej 
czy jak zwał tak zwał to szanowni Państwo jak potraktować fakt ,że w wyborach do 
europarlamentu w okręgu małopolsko-świętokrzyskim startuje z bardzo dobrym wynikiem  
i dostaje mandat europosła rodowity Opolanin zamieszkały i zameldowany na stałe  
w Warszawie Patryk Jaki. Ja gratuluję mu serdecznie, bo wynik bardzo fajny. Szanowni 
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Państwo, jeżeli chodzi o głosowanie ja się w tym głosowaniu wstrzymam bo sprawa 
pośrednio mnie dotyczy aczkolwiek powtarzam, że sprawa dotyczy skargi na działania 
Burmistrza. Zamierzam się szczególnie przyjrzeć jak będą głosowali państwo, koledzy Pana 
Ryszarda czy ze zdrowym rozsądkiem i z tym co nakazuje rozumowanie czy z tym zgodnym 
swoim jakimś innym kluczem. Dziękuje i nie będę więcej w tej sprawie dyskutował. 
Radna E. Słodkowska - proszę o udzielenie głosu posłowi Jerzemu Naszkiewiczowi. 
Przewodniczący obrad - nie wiem czy statutu  przewiduje dyskusje osób spoza Rady.   
Radna E. Słodkowska - to jest Poseł Panie Przewodniczący. Ustawa jest ponad statut i proszę 
szanować prawo. Proszę o udzielenie głosu Panu Posłowi Jerzemu Naszkiewiczowi. 
Przewodniczący obrad - tzn. ja myślę, że nie. Myślę że w tym punkcie udzielimy głosu Panu 
posłowi, pod pkt.8 a jeśli chodzi o projekt uchwał no niestety tylko mają prawo zabierać głos 
Radni.  
Radna E. Słodkowska - Panie Przewodniczący jeszcze raz powtarzam, proszę o udzielenie 
głosu Panu posłowi Jerzemu Naszkiewiczowi. Bardzo proszę. Statut statutem, ustawy są 
ponad statutem. 
Przewodniczący obrad - Statut nie przewiduje takiej możliwości.  
Radny R. Piwowar - może ja coś przeczytam, może ja czegoś nie rozumiem, może ten świat 
przewrócił się do góry nogami. Broń Boże to co ja powiem nie jest przeciwko Radnemu 
Buczkowi ani przeciwko Panu Tkaczowi. Ja tylko chce stwierdzić fakty. W sprawie Grobnik? 
Chodzi mi tutaj o sołtysa. Przedstawię swoją osobę jako przykład. Jestem zameldowany  
w Głubczycach, mam mieszkanie w Głubczycach urodziłem się w Głubczycach ponad pól 
wieku temu, prowadzę działalność w Głubczycach, przynajmniej trzy razy dziennie jestem  
w Głubczycach bo opiekuje się mamą itd. ale jeśli ktoś mnie pyta gdzie ja mieszkam to ja 
mówię, że mieszkam w Grobnikach. Nie poddawajmy się tutaj emocjom, że dzieci chodzą 
tutaj do szkoły, że ja się tutaj urodziłem, czy mieszkam ja to samo mogłem powiedzieć 
identycznie co Radny Buczek, bo co mówi o Grobnikach ja mam ten sam przykład  
w Głubczycach, ale ja mieszkam w Grobnikach. Ktoś jak stanie i mnie  sprawdzi codziennie 
po pracy przyjeżdżam do Grobnik, ja codziennie rano wyjeżdżam  z Grobnik do pracy i to jest 
moje miejsce zamieszkania. Pozwoliłem sobie, tak jak mówię po żadnej stronie, mówię że ja 
się wstrzymuję z głosowania ani za, ani przeciw ale odnoszę to do siebie i teraz się okazuje, 
że ja po 12 latach dowiaduję się że ja nie mieszkam w Grobnikach a czasowo bytuję. 
Radna B. Piechaczek -  Ja chciałabym powiedzieć. Ja  byłam członkiem tej komisji i byłam  
w doraźnej i jedno sytuacyjnej, byłam przewodniczącą tej komisji. My nie chcieliśmy 
żadnych emocji tam zawierać, nie mamy do tego uprawnień. Zresztą ta komisja tak naprawdę 
niewiele może, my stwierdzaliśmy tylko okoliczności prawne. I te okoliczności prawne były 
zachowane, a wiec ta dyskusja to taka, możemy sobie pogadać ale nie była zasadna względem 
Burmistrza. Okoliczności, które były prawne, były zachowane i nie było żadnych 
nieprawidłowości. Jak Państwo uważacie, możemy dyskutować ale nie wiem czy jest 
podstawa taka. Tym zajmowała się komisja, my tylko ewentualnie decydujemy o podjęciu 
projektu uchwały o tym jak Rada decyduje większością.  
Radna E. Słodkowska - proszę bardzo, proszę. Panie przewodniczący, łamie pan prawo. 
Uczestniczący w sesji poseł i senator może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Uprawnienia 
takie wynikają z art. 22 ustawy z dn. 9 maja 1996 r. o wykonaniu mandatu posła i senatora. 
Ustawa jest aktem wyższego rzędu od aktu prawa miejscowego jakim jest statut gminy, 
powiatu itd. proszę nie łamać prawa, poseł ma prawo składać wnioski. Pan poseł będzie 
składał wnioski.  
Przewodniczący obrad - No mamy spór, dlatego że nie mamy dzisiaj Radcy prawnego no 
trudno mi tutaj powiedzieć. Nie chciałbym złamać prawa, że dlatego ja jeszcze raz 
oświadczam Poseł otrzyma prawo głosu w pkt. 9.  

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie: 
Za głosowało - 10 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 6.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik . 
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Zatem Uchwała Nr X/139/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 
czerwca 2019 r. w sprawie załatwienia skargi na przeprowadzone wybory sołtysa we wsi 
Grobniki została przyjęta. 
 
h./  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole równych 
szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 - 2020  (druk nr 144/19) 
Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski - Projekt pod nazwą „przedszkole równych szans” złożony 
do urzędu wojewódzkiego. Wojewódzkiego urzędu pracy przez naszą Gminę, uzyskał 
pozytywną ocenę merytoryczną i przed podpisaniem umowy z wojewódzkim urzędem pracy 
konieczne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie przed przedszkole nr. 2 
czy przez naszą gminę do realizacji tego projektu. Wartość tego projektu wynosi 411.117 tys. 
zł. projekt realizowany będzie przez przedszkole nr. 2 do 17 maja 2021 roku. Dofinansowanie 
ze środków unijnych wynosi 85% wkład własny pieniężny gminy wynosi 9% i tj. 38.700 zł 
pozostałe 6% to jest wkład nie pieniężny w postaci kosztów użytkowania sal lekcyjnych  
i udziału nauczycieli w doskonaleniu zawodowym nauczycieli z przedszkola nr 2. Jeżeli będą 
pytania to bardzo proszę 
Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 11. 
Zatem Uchwała Nr X/140/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2019r.  
w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkole 
równych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 - 2020  została przyjęta. 
 
Ad. pkt 5 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
Ad. pkt 6 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
Ad. pkt 7 
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz A. Krupa  
Pierwsze pyt. dotyczy basenu, bo rzeczywiście jest to sprawa ważna. Proszę Państwa jeżeli 
chodzi o basen to nie jest to taki bardzo oczywisty i prosty problem. I nie jest tak, że my nie 
zajmowaliśmy się ta sprawą. Dzisiaj w obecnej sytuacji znaleźć firmę, która się podejmie 
rozwiązania problemu a ten problem był  ubytek wody, nie jest tak łatwo. Po 
przeprowadzeniu szeregu konsultacji i poszukiwaniach tych firm zostaliśmy zmuszeni wręcz 
do tego żeby zrobić pomiary wpierw georadarem, potem przeprowadzić wiercenia, pomiary 
geologiczne i dopiero na końcu z tych spraw w oparciu o wynik tych czynności które nas 
zresztą kosztowały można było wyciągnąć jakieś wnioski. Na domiar tego, może sobie 
Państwo przypominają którzy chcą, a którzy nie to nie będą pamiętać przez cały maj padały 
deszcze, które nie pomogły ani w tych pomiarach ani potem do wprowadzenia firmy która 
zaproponowała nam rozwiązanie  i to zrealizowała. Tak naprawdę dobre warunki do tego iż 
nie badać a zrobić coś fizycznie konkretnie zaistniały dopiero w czerwcu i ta firma którą 
mamy, firma która zajmuje się na co dzień uszczelnianiem szybów górniczych, bardzo 
nowoczesną i trudną technologią w tej chwili kończy roboty. Myślę że do końca tygodnia 
zostanie to wykonane i będziemy mogli basen otworzyć, ale po tych wynikach po tych 
badaniach które były wynika z tego, że będziemy po tym sezonie skazani na większy remont 
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całego naszego basenu i na wiele większe koszty. W tej chwili zakończyliśmy te roboty  
i koszy które ponieśliśmy tj. ok 200 tys. zł. żeby tutaj jak Pani Radna że to powiem mówiła  
o tej młodzieży, myśmy zaproponowali rozwiązanie, dojazdy bezpłatne autobusowe przez ten 
tydzień wakacji. Właściwie tydzień można powiedzieć od momentu kiedy basen miał być 
otwierany, bo on zawsze miał być otwierany po zakończeniu roku szkolnego. 
Zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom, żeby mogli bezpłatnie dojeżdżać na nasz zalew  
w Pietrowicach. To tyle. Jeżeli chodzi o figurę Maryją i Floriana no to oczywiście przyjrzymy 
się temu, co tam się dzieje. Dlaczego to nie jest podświetlone. Na pewno to nie jakaś z naszej 
strony zagrywka celowa tylko prostu się coś zepsuło z tym oświetleniem dookoła Ratusza,  
w ogóle mamy pewne problemy. Chyba ten obwód o którym mówimy figura Maryjna jest 
obsługiwana przez nasze usługi komunalne. Więc tu z tym nie będzie problemu, żeby to 
uruchomić. Jeżeli chodzi o Floriana to trzeba to po prostu sprawdzić. Linia komunikacyjna, ja 
o tym mówiłem już dotycząca miasta. Zresztą dzisiaj nawet miałem teki telefon, gdy Pani 
przedstawiła się z  imienia i nazwiska też pytając w tej sprawie. W tej chwili mamy ustaloną 
trasę też były i będą pewne problemy z tym czy jest odpowiednia ta trasa. Czy ona odpowiada 
w 100% mieszkańcom, ale tu mamy taki dylemat czy ma być bardzo dużo przystanków wtedy 
cała ta pętla, cały ten dojazd autobusów będzie długi czy ma być ich mniej wtedy będzie 
krótki. Uważam, że na razie zdecydujemy się na tą krótszą wersję. Ma być z tego co 
pamiętam 12 przystanków na terenie miasta. Obejmujący te główne o które mieszkańcy 
pytają a mianowicie: cmentarz, szpital gdzie jest przychodnia i oczywiście tutaj przystanki  
w mieście. Już o szczegółach poinformujemy mieszkańców. I mam nadzieję, że początek 
lipca, najpóźniej do 15 lipca uda nam się tę linię uruchomić z takim jednym zastrzeżeniem  
a mianowicie takim, niewielu mieszkańców to obchodzi ale nasz PKS jak może nie wszyscy 
wiedzą a także Radni, obejmuje teraz przewozy  powiatu prudnickiego i tutaj jeszcze gmina 
Głogówek i Walce i ma najzwyczajniej w świecie problem z kierowcami. To nie jest tylko 
zmartwienie PKSu naszego, generalnie w naszym kraju brakuje ok. generalnie w naszym 
kraju brakuje ok. 100 tys. kierowców, ale myślę że tutaj jesteśmy współwłaścicielem spółki 
też mamy tam swoje udziały więc mam nadzieję że zostaniemy potraktowani priorytetowo.  
Z tym, że od razu się zastrzegam że ten  kurs będzie takie rozpoznanie rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców i tego jaki on będzie popularny wśród mieszkańców. Jeżeli się okaże że jedną 
czy dwie osoby będziemy wozić w ciągu całego dnia to ten kurs zostanie po jakimś czasie 
zawieszony. Zobaczymy jak to będzie działało bo różnie z tym proszę państwa bywa. Ja 
podawałem już przykład ale mogę go powtórzyć. Otrzymałem nie tak dawno taka petycję 
mieszkańców  tutaj z Ciermięcic i miejscowości tutaj po drodze gdzie podpisało się 127 osób 
pod tą petycją, żeby przywrócić jeden z kursów. Ja to zrobiłem, okazało się po miesiącu że  
w ciągu miesiąca sprzedano 30 biletów. Każdy sobie może przeliczyć ile to wychodzi na 
dzień i jaki to był koszt. Koszt był w granicach wtedy 10 tys. zł. Oczywiście proszę państwa 
jeżeli będą takie naciski czy taka chęć nawet ze stronnych radnych to możemy takie rzeczy 
robić. Możemy wozić powietrze tylko to kosztuje. Musimy z tego sobie zdawać sprawę. To 
kosztuje. Za darmo dzisiaj nikt nie będzie jeździł. Dworzec PKP. To jest taka sama 
odpowiedź jak poprzednio. Ja nie mam zamiaru  pouczać prokuraturę. Prokuratura prowadzi 
swoje własne postępowanie na dzień dzisiejszy nie mam żadnej informacji na jakim jest 
etapie i nie będę tutaj w jakikolwiek sposób naciskał na prokuraturę, co tutaj jest robione. 
Myślę, że taka sprawa tez jest możliwa że ktoś z państwa Radnych wystąpi sobie o zapytanie 
o stan tego to myślę, że prokuratura też do tego może się ustosunkować. Brak koszy na ulicy. 
Pani Radna ja jeżdżę po mieście Pani Radna i kosze są, może nie ma ich tyle  ile trzeba, 
chodzę też po ulicach i widzę że kosze są. W niektórych miejscach może jest tych koszy zbyt 
mało, chociaż jak trzeba będzie to może my to pokażemy że są sytuacje takie bardzo często że 
kosz jest pusty a dokoła pełno śmieci. Z tego co ja zauważyłem, że na pewno w najbliższym 
czasie na tym przystanku na ul. Garbarskiej zamontujemy nowe kosze i będziemy montować. 
Tylko mówię, dobrze by było żeby mieszkańcy zwracali uwagę kto to robi bo część tych 
koszy pływa w naszej rzece. Część jest po zamontowaniu rozbitych, także a to wszystko 
kosztuje. Tereny wokół stawu. Jeżeli chodzi o nasz staw to mamy pewien problem ze stawem. 
Przez ten okres miniony podniósł się widocznie poziom rzeki i nie ma dobrego odpływu  
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z naszego stawu. Rzeka niestety nie jest gminna. Mówię niestety, ponieważ w tych 
sprawach musimy się kiedyś z Wojewódzkim Zarządem Urządzeń Wodnych i Melioracji  
w Opolu a w tej chwili z Wodami Polskimi i nie mamy tutaj wpływu czy oni tę rzekę będą 
utrzymywać we właściwym stanie czy nie. I przez to ze nie ma tam dobrego przepływu to 
rzeczywiście zagniwa tam nasz staw i może w najbliższym czasie przeprowadzimy tam że tak 
powiem jakieś działania oczyszczające. W ubiegłym roku zrobiliśmy takie ćwiczenia naszych 
ochotników ze straży pożarnej którzy pomogli nam ten staw oczyścić. Być może powtórzymy 
to w tym roku, aha jeszcze to oświetlenie i dojście do tężni. Szanowni państwo ja na razie nie 
przewiduję oświetlenia tego miejsca. Ja tylko sprawdzę że tam staw był oświetlony tylko 
dwoma lampami. Jeszcze zanim w ogóle zaczęła się modernizacja tego naszego parku. Jeżeli 
one świecą to ja uważam że jest tam wystarczające oświetlenie dlatego że z tężni i ze stawu 
korzysta się raczej w dzień nie w nocy. Natomiast tutaj chcę to powiedzieć przy okazji 
musimy się tutaj zastanowić nad dobudowaniem następnych punktów oświetleniowych 
przynajmniej do czasu, dopóki nie wyjaśni się sprawa kosztów energii elektrycznej dla 
gminy. Po przetargu w której wystąpiły dwie państwowe spółki tj. 72% to jest w skali roku 72 
tys. zł. była obietnica Pana Ministra Tchórzewskiego, że do marca będzie nowe 
rozporządzenie i będziemy otrzymywali rekompensatę ale teraz słyszę nie do końca bo gazety 
tak tego nie mówią, że mówi się ze do pół roku będziemy otrzymywać rekompensaty a po pól 
roku wychodzi z tego że będziemy płacić tą podwyższoną stawkę. W momencie kiedy się 
sprawa wyjaśni. Na razie przychodzą faktury z nowymi cenami i my te faktury płacimy.  
Z tego też powodu żeby była jasność dla informacji państwa Radnych, zatrzymaliśmy 
inwestycję nad czym ja ubolewam bo uważam że to powinno być zrobione, ale na razie 
stoimy z dalszą częścią oświetlenia parku. Tutaj od ul. Powstańców do ul. Żeromskiego. 
Jeżeli się sytuacja wyjaśni uważam, że w pierwszej kolejności ten obszar powinien być 
oświetlony. Raz że jest bardzo wykorzystywany przez mieszkańców, a z drugiej strony, że  
w wyniku tego głosowania nad budżetem obywatelskim powstaje tam taki park liniowy i bez 
oświetlenia i bez kamer to jego wandale zniszczą w momencie. Niestety to się nasila więc 
tutaj będziemy musieli się nad tym głęboko pochylić. Co do tego gorąca. Ja pracowników, ale 
to nie tak że tylko ja chyba w całej Polsce. Sytuacja taka, że w Urzędzie Miasta pracowali 
urzędnicy do godziny 14 i jeżeli temperatury będą przekraczały ponad 30 st. To będziemy to 
czynić dalej. Natomiast słuchałem prognozy, to jutro ma nastąpić załamanie pogody i mamy 
wrócić do normalnych temperatur i oby tak było. Teraz tutaj jest pytanie Pana Radnego 
Monasterskiego. Tutaj myślę, trzeba się będzie Panie Radny temu przyjrzeć dokładnie. 
Myślę, że w najbliższym czasie to zrobimy ale będziemy tam mieli podejmować decyzje to 
prawdopodobnie trzeba będzie tam zrobić nowy projekt organizacji ruchu, bo to będzie 
wymagane przez tę komisję, która jest przy powiecie. Komisja Bezpieczeństwa, która 
analizuje tego typu rzeczy, ale temat zostanie przez nas myślę w najbliższym czasie podjęty 
ale z jakim skutkiem to postaram się poinformować w najbliższym czasie. Teraz jeżeli chodzi 
o ten Randap. To jeśli chodzi o te środki chwastobójcze to one mają dopuszczenie, maja atest. 
Jest napisane dokładnie w obsłudze bo ja też to czynię czasami. Kiedy i jak mogą być 
stosowane więc myślę że tutaj nasze usługi komunalne w jakimś tam sposób nie złamały 
prawa. Natomiast przyjmuję że tak powiem sugestię Pana Radnego żeby informować 
mieszkańców, z tym że Proszę Państwa trzeba tu powiedzieć że raz jest to trudne, a po drugie 
widzicie tutaj trawa rośnie a nie było tutaj kiedy pryskać. Ona już była dość duża i usługi po 
prostu wykorzystywały każdy wolny moment kiedy pogoda pozwalała na wykonywanie tego 
typu robót, ale postaramy się jeżeli tutaj pozwoli na to sytuacja żeby informować 
mieszkańców. Myślę że to musiało by być wcześniej podane, ale najlepiej za pośrednictwem 
naszej TV bo inaczej to trudno jest  mi to technicznie zrobić, bo kartki które byśmy tam 
powywieszali to podejrzewam że za chwilę znikną. Teraz mamy, jeśli chodzi o ulice  
w Grobnikach. To tak jak powiedziałem ulice w Grobnikach zostaną połatane ale nie tą 
metodą którą mamy na ulicy tylko na gorąco jak to jest zrobione u nas w mieście ponieważ no 
ja mam wątpliwości co do jakości łatania za pośrednictwem tego e tak powiem tej metody. 
Jeśli chodzi o to dlaczego robimy ul. Parkową to jest na razie zabezpieczenie i przedłużenie 
żywotności tej ulicy. Tam rzeczywiście gdybyśmy popatrzyli chłodnym okiem no to 
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przynajmniej w teorii w porównaniu do innych ulic ta jeszcze nie najgorzej 
wyglądała, ale zastosowanie tej metody która jest dobrą i stosunkowo tanią pozwoli na to, że 
nie będą nam dziury wyskakiwały przez najbliższe 2-3 lata. Zresztą taką samą metodę 
zastosowaliśmy jakby niektórzy Radni zachcieli zobaczyć na ul. Chrobrego 3 czy  
4 lata temu i to zdało egzamin bo ta metoda narzucanie takiego dywanika jest tańsze niż 
gdybyśmy tam mieli nowy dywanik położyć. Ta barierka jeszcze tu. Barierka przy szkole 
muzycznej. Szczerze nie wiem jak to tam jest. Kto za to odpowiada czy to my mamy zrobić 
czy szkoła ale to się dowiemy i ja na to pytanie Panu Radnemu osobiście odpowiem. 
Generalnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o te nasze zamówienia  
i o możliwości pozyskiwania materiałów to z tym jest problem. Co do pytania Pana Radnego 
Koconia jeśli chodzi o Toi Toi mówię to otwarcie, ale jeśli rzeczywiście byłyby takie 
potrzeby to moglibyśmy to zrobić. Raz, że jest to kosztowne a druga sprawa to jest taka że 
naprawdę nie upilnujemy tego co się tam będzie działo. Proszę Państwa, proszę sobie 
popatrzeć co się stało z tymi toaletami które miały być przepraszam za wyrażenie ale takie 
zrobimy założenia do specyfikacji to miały być idioto odporne toalety w parku. I one co 
chwilę są rujnowane. I to tak wygląda jakby ktoś specjalnie nie z głupoty a specjalnie chciał 
pokazać nam tu wszystkim że zniszczy to. To są przecież nasze pieniądze. Nas wszystkich i tu 
nie ma żadnych wyjątków. I też nie możemy tam nikogo złapać za rękę, bo też w środku tego 
nie da się kamery zamontować. No niestety. I to samo będzie z tymi Toi Toi. No trudno jest 
mi powiedzieć jak ten problem rozwiązać żeby to wszystko miało ręce i nogi. To chyba tyle 
byłoby. No to już mówiłem. To zostanie połatane na gorąco. Jest firma która łata na mieście 
chyba jest koniec tego więc będziemy ich tam pilić żeby po prostu przeszli na wioski. To nie 
tylko dotyczy Grobnik ale też inne wioski.  
 
Ad. pkt 8 
Przewodniczący obrad proszę o zabranie głosu Pana Posła Jerzego Naszkiewicza. 
Poseł Jerzy Naszkiewicz - Dzień dobry Państwu. Szanowna Rado. Pozwólcie że będę siedział 
bo warunki zapewnione są zapewnione w tej Sali że jak wstanę będzie to nieestetycznie 
wyglądało. I pozwolę sobie siedzieć jak wszyscy z Państwa. Może odniosę się na początku do 
tego punktu w którym odniósł się Pan Radny Buczek. Pan Radny mówił troszkę o stylu chyba 
ze strony Pana Radnego Tkacza mówił również że Pan Tkacz otrzymał również odznaczenie  
z rąk Pana Premiera. Tak, tak otrzymał za zasługi. Pan Premier jak zapewne Pan Radny wie 
odznaczeń nie przyznaje z powodu nazwiska, miejsca zamieszkania z powodu tego że ktoś 
bardziej lubi czy też nie i Pan mógł być również zgłoszony do tego odznaczenia no niestety 
przykro nam chyba na razie to Panu nie grozi, ale Panie Radny jedna uwaga i tu mylę że 
powinien być wniosek do wszystkich mieszkańców szczególnie Grobnik bo powiedział Pan 
jedną ciekawą rzecz. W Grobnikach Pan godnie nie pomieszkiwał. Faktycznie jeżeli Pan  
w Grobnikach godnie nie pomieszkiwał to mieszkańcy powinni się Panu odpłacić przy 
najbliższych wyborach, bo skoro Pan tam godnie nie pomieszkiwał to może w innym miejscu 
będzie godniej. I tyle uwag. Natomiast teraz sprawa która bardziej dotyczy tutaj mieszkańców 
Głubczyc. W Głubczycach mamy trzy przedszkola. Przedszkole Nr 1,2, 3 i mamy Pana 
Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu  Pana Krzaczkowskiego. Panie dyrektorze 
sytuacja jest taka, że przedszkole Nr 3 przy ul. Wałowej ma co roku sezon urlopowy  
w sierpniu. Dwa pozostałe przedszkola 1 i 2 zamiennie wypada im to raz lipiec raz sierpień. 
Czy w związku z programem „Przedszkole Równych Szans” nie można dać szansy również 
przedszkolu na Wałowej żeby zamiennie z przedszkolami 2 i 3 wymieniały się i żeby ta 
zamiana następowała co 3 lata a nie co 2 lata w stosunku do 3? To jest jedna rzecz. Następnie 
Panie Burmistrzu mamy problem drogi Klisino która już dzisiaj była omawiana tutaj na sesji. 
I w związku z tym wykonawcę znamy, jest to znany wykonawca z naszego terenu. Czy  
w umowie na wykonawstwo czy naprawę tej drogi w tej chwili jest zabezpieczenie 
finansowe? Skoro naprawa tej drogi bądź przebudowa tej drogi trwa naprawdę długo jeszcze 
dojeżdżałem do Opola kiedy było to wykonywane. To czy jest tam w umowie zabezpieczenie 
i jaką karę czy karę umowną czy karę pieniężną zapisaną w umowie wykonawca wpłacił na 
konto powiedzmy wodociągów czy Gminy bo nie wiem jak to w umowie jest . następnie 
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Panie Burmistrzu, mieliśmy niedawno dni miasta, zwróciła się do mnie pewna grupa 
mieszkańców zaraz po tych dniach kiedy wróciłem z Sejmu. Zwrócili się do mnie z takim 
apelem, ponoć zwracali się również do Pana i otrzymał Pan zdjęcia stosowne dlaczego dni 
miasta  nie mogą odbywać się w zamian za to miejsce przy ratuszu na stadionie? Chodzi to 
tutaj tym mieszkańcom którzy pomieszkują poza tunelem gdzie znajdowała się dawna 
księgarnia tam jest nie dopilnowana sytuacja, albo trzeba wstawić służby porządkowe tam po 
prostu niektórzy niesforni mieszkańcy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne i dzisiaj ten 
teren wygląda niezbyt ciekawie mimo tego, że po przeciwnej stronie znajdowały się Toi Toi. 
Ewentualnie uwaga, trzeba zatrudnić większą liczbę służb ochroniarskich które będą chroniły 
nie tylko artystów czy też osoby przebywające przy scenie ale również którzy będą 
zabezpieczały całą imprezę bo po ilości osób widać było, że była to impreza masowa  
i prawdopodobnie nie była zgłoszona jako masowa. Ostatnia rzecz w związku z tymi upałami 
o których już dzisiaj mówiliśmy. Pracownicy urzędu świetnie maja skrócony czas pracy, 
pracownicy starostwa również, pracownicy wielu spółek również a co w takim razie  
z pracownikami przedszkoli? Tam też przebywają dzieci, tam też może wypadłoby stosowne 
zarządzenie, ogłoszenie żeby rodzice którzy i tak kończą wcześniej w dużej mierze pracę 
mogli zabiera c swoje pociechy i również pozwolić na to żeby opiekunki czy też obsługa 
mogła szybciej pójść do domu. 
Radny P. Buczek -  Panie przewodniczący ja z wnioskiem, w zasadzie z dwoma wnioskami. 
Po pierwsze wnioskuję do Pana posła, który uczestniczy w Naszych obradach żeby nie 
przekręcać czy to umyślnie czy nie umyślnie słów które padał na tej Sali. To jest po pierwsze. 
Po drugie z wnioskiem do moich kolegów i koleżanek radnych żeby czy to umyślnie czy nie 
umyślnie nie wprowadzali w błąd uczestników posiedzenia Rady. Panie przewodniczący jeśli 
chodzi o uczestnictwo posła i senatora w obradach sesji czy to gminy czy sejmiku oczywiście 
poseł ma prawo wręcz obowiązek uczestniczyć w tych sesjach także zabierać głos, ale 
szanowni państwo proszę nie oskarżać przewodniczącego o to że łamie prawo jeśli się nie 
doczytało albo się doczytało a z premedytacją się o tym nie mówi. Szanowni Państwo 
oczywiście tutaj cytuję „regulacje statutowe nie mają wpływu na uprawnienia posła i senatora 
wynikające z ustawy. Jeżeli według statutu jednostki samorządu terytorialnego prawo do 
zabrania głosu na sesji rady sejmiku uzależnione jest od zgody Rady. To postanowienie takie 
ma zastosowanie do posłów i senatorów którzy takie prawo mają zagwarantowane ustawą, ale 
oczywiści parlamentarzysta nie może zakłócać przebiegu sesji i zabierać głos w dowolnym 
momencie. Przebiegiem sesji kieruje przewodniczący rady i zgodnie z ustawą on jest 
zobowiązany do zapewnienia warunków realizacji prawa posła i senatora. Tj. art. 22 ust. 4 
ustawy. Obowiązek ten oznacza udzielania głosu na wniosek posła lub senatora  
w odpowiednim momencie sesji nie koniecznie po zgłoszeniu takiego wniosku. Prawo posła  
i senatora nie może ograniczać powołując się na treść porządku obrad. Udzielanie głosu 
posłowi i senatorowi nie wymaga porządku obrad ani specjalnego punktu obrad. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - bardzo dziękuje Panie Radny za pomoc prawną że tak 
powiem i ja też tak uważałem że łamałbym statut gdybym tak każdemu z Sali pozwalał. Ja 
uważam, że Pan Jerzy jest dzisiaj u nas tak jak mieszkaniec Głubczyc. Gdyby przed sesją 
przyszedł do mnie i powiedział – chce wystąpić jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej i zabrać 
głos w jakiejś tam sprawie, ale nic takiego nie słyszałem. Przyszedł jako obywatel miasta 
Głubczyce i w dowolnym punkcie zabrał głos tego nie wolno robić. 
Radna E. Słodkowska - ja to zgłaszałam Panie Przewodniczący, że jest Pan poseł i będzie 
zabierał głos. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - Pani nie jest tutaj wcale żadną wyrocznią na tej Sali. Ja 
prowadzę sesję, ja odpowiadam za prowadzenie sesji. 
Poseł Jerzy Naszkiewicz - szanowny Panie przewodniczący, ja rozumiem że tutaj na sali 
siedzi wielu prawników i tutaj dobrze interpretujecie tylko Pan Radny Buczek czytając kłania 
się czytanie ze zrozumieniem. To jest ta przypadłość Gimnazjów i być może że Pan może się 
w tej chwili nie uczył. Tak jak Pan przeczytał. Prawa posła i senatora nie można ograniczać 
powołując się na treść porządku obrad i szanowni państwo nie będziemy się w tej chwili 
sprzeczać czy ja mogłem zabrać głos czy też nie. Porządku państwu nie zakłóciłem  bo 
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starałem się tego nie zrobić tak też zachowują się posłowie i senatorowie RP ale obiecuję 
państwu, że po to mamy biuro analiz po to mamy prawników sejmowych i jutro wczesnym 
rankiem nie będę już dzisiaj nikogo niepokoił tą sprawą ale spróbuję rozwiązać bo wydaje mi 
się panie przewodniczący mimo wszystko że poseł i senator nie musi się przedstawiać. Pan 
ma bardzo takie ciekawe prawo witania wszystkie osoby które są panu bliskie. Wita pan 
niezależnie od tego czy się wcześniej Panu przedstawił czy też nie. Pan dyrektor Kultury, 
Oświaty i Sportu nie pamiętam żeby wszedł i podszedł do Pana. Ja podszedłem do pana wice 
przewodniczącego Pana Zwarycza sygnalizując że jestem obecny i będę chciał zadać pytania. 
Jeżeli u Państwa obowiązuje taka hierarchia że pozostali przewodniczący nie mają tu nic do 
powiedzenia to gratuluję. Polecam czytanie tego statutu wieczorami o którym Pan często 
wspomina. Myślę, że Pan Zwarycz jak i Pan Buchaniec mają podobne prawa jak i Pan. Jeżeli 
sygnalizują że jest poseł i poseł zgłasza taką chęć to myślę, że powinien mieć udzielony głos. 
Natomiast nie będę się spierał bo nie o to w tej chwili chodzi, sprawdzę tą sprawę  
i ewentualnie zgłoszę że nastąpiło ewentualne naruszenie. Jeżeli nie będę miał racji to po 
prostu nie mam racji i następnym razem nie będę występował w tych punktach w których Pan 
przewodniczący uważa że nie powinienem. I może tyle wystarczy 
Przewodniczący obrad - nic nie będę więcej komentował. Tylko myślę tak, że na Sali 
sejmowej są tam klimatyzatory i można długo mówić. Natomiast tu nie ma sesji jest 30 parę 
stopni i miejmy litość nad tymi ludźmi, którzy tutaj siedzą. 
Radna E. Słodkowska - Panie Burmistrzu ja nie zrozumiałam co z tym Florianem. Pan tak 
przeskakiwał z tematu na temat jakby Pan był uprzejmy bo mieszkańcy czekają na taką 
informację. 
Burmistrz A. Krupa ja nie do końca muszę się tutaj przyznać zrozumiałem o co Pani chodzi. 
Tu mnie mój zastępca przed chwilą uświadomił że tu chodzi o podświetlenie figury, a nie że 
tam jest i się zepsuło. Jeżeli chodzi o podświetlenie  to ja sobie nie przypominam żebym ja to 
obiecywał, ale to nie jest zły pomysł i jak  będą tam możliwości techniczne podświetlimy bo 
to jest ładna figura i dobrze by było by wieczorami była takim elementem ozdobnym. 
Natomiast ja myślałem że tam po prostu jest oświetlenie jakieś i że stało zepsute. 
Panie pośle jeżeli chodzi o Klisino o tę drogę to z tego co ja wiem  to termin został 
zachowany. Co do jakości czy prowadzenia robót od tego jest inspektor nadzoru. Dość 
poważnie traktują  ten nadzór Zarząd Dróg Wojewódzki i między nimi się to rozegra. Na 
dzień dzisiejszy z tego co mi tutaj podpowiada Pan prezes termin nie jest przekroczony. Jeżeli 
zostanie przekroczony to oczywiście że zostaną naliczone kary  bo też ten wykonawca nie jest 
traktowany jak wyjątkowy wykonawca. W każdej umowie o wykonanie prac mamy 
zastrzeżone warunki i wysokość ewentualnych kar. Jeżeli chodzi o te przedszkola to ja myślę 
Pan dyrektor odpowie. Dni miasta. Dlaczego nie na stadionie, dlatego że ja od początku 
uważam że wszelkie uroczystości w mieście i taki jest mój pogląd całej tej sytuacji widać 
mieszkańcy mnie w tym poparli czego są wyniki w wyborach, że te główne uroczystości będą 
się odbywać w centralny punkcie miasta i tak jakby moim celem działanie jest choćby to żeby 
ten główny punkt miasta żył. A jeżeli chodzi o szkody, wydaje mi się ze o wiele większe 
byłyby na stadionie gdybyśmy tam na murawę wpuścili taką ilość ludzi. Nie daj Panie Boże  
w sytuacji kiedy pada deszcz. Takie się sytuacje zdarzały że dni miasta były wtedy kiedy 
odbywały się nieciekawych warunkach i wtedy z tej murawy na stadionie nie zostałoby nic.  
I uważam, że te koszty byłyby o wiele większe niż tutaj naprawy tego niż tutaj przy ratuszu. 
Chyba jednak wielu mieszkańców ma bliżej do tego ratusza niż do stadionu takie ja 
przynajmniej mam argumenty. Cieszę się, że akurat tutaj zostało to podkreślone, że 
tegoroczne dni miasta były dość przez mieszkańców dostrzeżone czego takim wskaźnikiem 
jest liczba uczestniczących mieszkańców, ale oczywiście to co mówimy trzeba będzie 
wyciągnąć wnioski z tego co tam się mówiło szczególnie o tym tunelu i o zwiększeniu 
nadzoru nad tym terenem. To jest tak jakby taki wniosek na przyszłość. I teraz skrócenie 
czasu dla przedszkoli. Szanowni Państwo mnie się nie bardzo chce wierzyć Panie pośle, że 
matka jeżeli krócej pracuje nie odbiera potem dziecka. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć. 
To jest chyba takie naturalne, przynajmniej tutaj nasze panie które mają dzieci w przedszkolu 
jeżeli pracują do 14 to niewiele po tej 14 odbierają dzieci z przedszkola i przez to ten czas 
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opieki które mają nasze Panie nad przedszkolakiem chyba się troszkę skraca ale 
mówię to jest taka sprawa do subiektywnej mojej oceny. Jeżeli chodzi o te dyżury to odpowie 
Pan dyrektor Krzaczkowski. 
Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski - jeżeli chodzi tutaj o przerwy urlopowe w przedszkolach, 
one są udzielane zgodnie z wnioskami przedszkoli. Przedszkola opracowując arkusze 
organizacyjne które przekładają do końca kwietnia w tych arkuszach organizacyjnych między 
innymi wpisują proponowany termin przerwy urlopowej. I jeszcze nie zdarzyło mi się ustalać 
te przerwy urlopowe inaczej niż były wnioski przedszkoli. Czyli dokładnie tak jak 
przedszkola wnioskują tak są te przerwy zatwierdzane. Jeżeli przedszkole uzna, że chciałoby 
w innym czasie to niech wystąpią z wnioskiem, bo mówię w arkuszach organizacyjnych  
wpisywane są terminy przerw urlopowych i tak do tej pory były zatwierdzane jak przedszkola 
składały. 
Poseł Jerzy Naszkiewicz - Szanowny Panie dyrektorze, nie chce mi się wierzyć że dwa 
przedszkola zgłaszają na zmiany… 
Dyrektor ZOKiS - panie pośle, to nie jest kwestia wiary. Proszę się zapytać dyrektorów jak to 
jest, no bo po co mamy tutaj dywagować. 
Przewodniczący obrad - Panie dyrektorze, dobrze więc może nie będziemy dyrektorów 
przepytywać i ich stresować ja zaproponuję i podejdę do dyrektorów by na następny rok były 
złożone wnioski zgodnie z oczekiwaniami a myślę że Pan zapewni że tak jak wnioski będą 
złożone. Oczywiście nie w jednym terminie bo tak się nie da zrobić to Pan to uwzględni? 
Dyrektor ZOKiS - na razie jest tak że zgodnie z wnioskami są planowane te przerwy. Ja nie 
planuję żadnych innych zmian w tym zakresie. 
Poseł Jerzy Naszkiewicz - Dobrze ja trzymam Pana za słowo. 
Przewodniczący Rady Seniorów J. Peczkis - Szanowni Radni, ja Wam kilka minut zajmę 
wszystkim państwu. Witam serdecznie i dziękuję za udzielenie głosu. Chodzi o to, że mamy 
projekt aktywizacji ludzi starszych na wsi. Poproszę wszystkich zebranych żebyście podpisali 
mi ten wniosek a to dlatego, żebyśmy byli świadomi z wagi i powagi tej sytuacji kiedy wieś 
nasza zgłasza takie sprawy których nie możemy rozwiązać. Wpadliśmy na pomysł żeby jedną 
z tych jaskółek przedstawić tutaj i projekt składamy do Pana Burmistrza do podpisu, ale to 
zaraz za chwilę a dotyczy on tych 100 tys. zł. które możemy uzyskać z budżetu 
Marszałkowskiego na zatrudnienie instruktorów do świetlic wiejskich. Tam będą prowadzone 
zajęcia i to będzie trwało, bo to jest problem skrojony na kilka lat przynajmniej by ludzie 
poczuli te efekty. Zresztą mieszkańcy wsi o tym doskonale wiedzą. My bazując na bazie 
naszego domu dziennego pobytu dziękujemy tu Panu Burmistrzowi o dbałość o ten budynek  
i działalność tej placówki. Wiemy, że ludzie na wsi zazdroszczą trochę tym mieszczuchom bo 
my mamy różne przywileje a to do kultury, a to do basenu, a to do parku, a to do innych 
spraw. Więc dajmy chociaż tę satysfakcję by ludzie fachowcy dojechali tam na wieś i żeby 
prowadzili systematycznie zajęcia z ludźmi starszymi. To nie jest że tylko z ludźmi starszymi 
może też być grupa młodszych. Myślę że tu długo już nie będę mówił. Ja te przygotowane 
kartki wyślę tu, wystarczy się tylko podpisać. Na razie jest to złożenie wnioski, potem będzie 
przyjęcie a główne głosowanie nad tym budżetem będzie od 10 do 25 września. To wtedy 
przyjedziemy na wszystkie wioski i tam będziemy zbierać wszystkie głosy. Ale tez w mieście 
w całym powiecie bo to dotyczy powiatu. 
Mieszkaniec Gminy - (…) Panie Burmistrzu, szanowni Radni. Panie Burmistrzu ja w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu no niestety 
praktyka w OPSie naszym głubczyckim jest dla mnie nie do przyjęcia. Gdybyśmy tą praktykę 
opłacali szpital, to trzeba by było szpital zamknąć jak kończy się kontrakt. Później ogłaszać 
nowy przetarg, dostać pieniądze z Urzędu wojewódzkiego i dopiero szpital otworzyć. Tak w 
OPSie się stało tym razem. Miesiąc czasu straciliśmy przez działalność moim zdaniem OPSu 
bo poczekano do zakończenia kontraktu dopiero ogłoszono nowy nabór na oferenta, 
straciliśmy miesiąc ponieważ po 15 dniach odwołano wygraną i kolejny raz był nabór  
i dopiero wtedy mógł nowy oferent wejść. Mało tego, ja wczoraj odebrałem decyzję z OPSu 
odnośnie mojej córki, że przeprowadzono wywiad że mam 100% odpłatności gdzie przez 
pierwsze pól roku miałem 20% odpłatności. Nasze zarobki w rodzinie się nie zmieniły. Nie 
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poproszono mnie o przedstawienie wydatków. Pełny wywiad powinien być  
z poproszeniem o wydatki i dopiero wtedy obliczenie jakie koszty powinienem ponosić. 
Byłem w Urzędzie Wojewódzkim próbowałem się dowiedzieć jak to wygląda od osób 
kontrolujących. Dostałem informację że jeżeli miałem 20% i je żeli w danym roku 
kalendarzowym za wiele się nie zmieniło to powinna decyzja być taka sama. Nie, ja dostałem 
decyzję 100 % teraz muszę złożyć znowu prośbę o to, żeby sprawdzono moje wydatki i 
dopiero wtedy wydadzą decyzję znowu o tym że obniżą mi odpłatność, ale ja jestem kolejny 
miesiąc bez rehabilitacji dla mojego dziecka. Już pomijając to, że pierwsze pól roku gdzie 
oferent który GIB  prowadził tutaj działalność w OPSie nie zapewnił mojemu dziecku 
rehabilitacji mojemu dziecku o jaką prosiłem. Jaka jest mojemu dziecku potrzebna. 
Składałem skargę, dostałem odpowiedź że po prostu nie jest w stanie zapewnić, to po co było 
prowadzone? Nikomu to nie przeszkadzało. Pieniążki z urzędu wojewódzkiego tu 
przychodziły i ja z tego dla mojego dziecka nie miałem nic. Panie Burmistrzu ja złożyłem 
wniosek do OPSu od razu prosząc o zwolnienie z odpłatności, powołując się na konkretne 
paragrafy. Moje dziecko wymaga co najmniej dwóch specjalistów co już wystarczy żeby 
zwolnić mnie z odpłatności. Dobrze, nie chcą mnie zwolnić z odpłatności z tego powodu? 
Dlaczego nie poproszono mnie o przedstawienie kosztów jakie ponoszę? Koszty są takie 
same, przecież paliwo jest kosztuje tak samo, za prąd płacę mniej więcej tak samo, za szkołę 
tak samo dziecku płacę. Po co znowu wyciągać te koszty. Ja byłem pewny, że OPS weźmie 
takie same koszty jakie były poprzednie i wystawią decyzję jaką trzeba. Nie ja jestem kolejny 
miesiąc pozbawiony rehabilitacji dla mojego dziecka. 
Przewodniczący obrad - ja zadam pytanie. Czy Pan z tym był w OPSie u Pani kierownik? 
Mieszkaniec gminy - Proszę Pana ja wczoraj wróciłem z turnusu rehabilitacyjnego a przed 
wczoraj przyszło do mnie to pismo. Ja wiem jakie są procedury Panie Przewodniczący. Ja 
muszę napisać pismo do OPSu o ponowne zwolnienie lub zaskarżyć do SKO. Ja się w to nie 
będę bawił. Tylko zaskarżę do SKO. Panie przewodniczący, idźmy wszyscy do sądu i róbmy 
po prostu ludziom dobrze.   
Przewodniczący obrad -  myślę, że droga pańska powinna być jutro na ul. Pocztową, 
spokojnie żeby podejść tam i zapytać indywidualnie. Nie udzielam już Panu głosu, ale wie 
Pan. Pan i tak nie uzyska dzisiaj odpowiedzi żadnej, bo ja nie wiem. Pan Burmistrz jest  
w stanie odpowiedzieć dzisiaj? 
Burmistrz A. Krupa -  Proszę Pana, pan mi przedstawił pewne nieprawidłowości które 
pańskim zdaniem zaistniały przy realizacji tego zlecenia dla firmy wewnętrznej która 
realizuje te usługi. I po tym poprosiłem naszego rewidenta żeby przeprowadził kontrolę. Ta 
kontrola jest dotycząca przetargu i realizacji tego przetargu. Ta kontrola jeszcze trwa  
i wnioski zostaną mi przedstawione w najbliższym czasie. Natomiast tutaj sprawa tej decyzji, 
która nastąpiła już po tych faktach to jest możliwość odwołania albo do sprawdzenia raz 
jeszcze jak to zostało rzeczywiście zrealizowane. Natomiast szanowni państwo, to są sprawy 
nawet bardzo trudne do udowodnienia, że usługi są w jakiś sposób nieprawidłowo 
wykonywane, bo przecież doskonale Pan wie o tym, że większość rodziców podpisała się pod 
tym ile było godzin, kto prowadził bo takie są rozliczenia. Jeżeli w Pana indywidualnej 
sprawie jest taka sytuacja jaka jest i pan nie chce się skontaktować jeszcze raz z naszym 
OPSem to trudno. Trzeba się od decyzji odwołać i niech SKO o tym zadecyduje. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - tak jest. Pan jeszcze chciał zabrać głos, ale myślę że 
nie ma na sesji tej sprawy nie rozwiążemy. Pan Burmistrz zna temat i jutro proszę się udać na 
ul. Pocztową do OPSu. Gdyby tam sprawa została załatwiona negatywnie to można albo 
drogą odwoławczą albo podejść tu do obu Burmistrzów i jeszcze coś rozmawiać. 
Ad. pkt 9 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął X Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  18:25 
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