
 PROTOKÓŁ Nr XIII/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 
odbytej w dniu 30 października 2019 r. 

 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk otworzył XIII 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: 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Interpelacje i zapytania radnych. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
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. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 

sołectwie Gołuszowice, 
d. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach, 
e. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 
f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech, 
g. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału Gminy Głubczyce 

w częściach wspólnych nieruchomości 
h. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Marcina w Gołuszowicach na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. 

5. Zapoznanie się ze zbiorczym sprawozdaniem z realizacji strategii rozwoju transportu 
obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030. 
6.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
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 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna E. Słodkowska  
zapytania zostały złożone w formie pisemnej: 
1. Wniosek dot. doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Plebiscytowej. 
2. Interpelacja dot. przeglądu ul. Krętej - źle wykonana nawierzchnia chodnika płyty się 
rozchodzą. 
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Wniosek o dostęp do informacji publicznej w kwestii udostępnienia protokołów przeglądu 
placów zabaw na terenie Gminy Głubczyce. 
 
Radna E. Słodkowska zapytania złożone na sesji  
1. Dworzec PKP- temat żywy, mieszkańcy oczekują - czy będzie galeria czy nie? 
2. Jeszcze była deklaracja że zostanie zabezpieczony dach- czy Pan wie o tym zamieszkuje 12 
osób- czy ma Pan pomysł co z tymi ludźmi, czy z Prokuratury jest jakaś odpowiedź, czy coś 
się dzieje w tym temacie. Nie zabezpieczono w umowie - niewłaściwe postępowanie. Co 
zamierza Pan z tym zrobić? Mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości odpowiedzi aby sami 
pozwali byłego Burmistrza Jana Krówkę. 
3. Po co Pan uruchomił tą komunikację tak na chwilę, czemu to ma służyć, były prośby aby 
utworzyć na dworcu przystanek- uważam że to jest nie w porządku. Mieszkańcy czuja się 
oszukani. 
4. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło- nabór wniosków „Centra mieszkalne” 
gdzie byłaby sprawowana całodobowa opieka. Czy Pan zgłosił taki wniosek? 
5. Polonia dostała się do III Ligi z powodu braku pieniędzy musieli ją opuścić. Czy Pan 
próbował zainwestować 120000,00 zł dla Polonii aby mogła utrzymać się w tej lidze byłaby 
to promocja miasta? 
 
Zapytania Radnego Ryszarda Piwowara: 
 
1. Dostaję informacje, że mamy zły sprzęt do transmisji obrad sesji bo mieszkańcy narzekają, 
że nie da się słuchać tego słuchać i nie jest to do oglądania, może trzeba by było 
zainwestować w lepszy sprzęt? lub coś z tym zrobić. 
2. Rondo nieestetyczne. Czy my to możemy przejąć? Te ronda należą do naszego Zarządu 
Dróg - jest to ich obowiązek aby o nie dbać ale otrzymałem informację, że oni nie są w stanie 
o nie wszystkie dbać.  W innych miastach takie ronda przejmują miasta i o nie dbają. 
3. Zarośnięte mury zabytkowe- czy ktoś robił gdzieś przeglądy i nie wiem czy coś w tym 
temacie się planuje. 
4. Jakie kryteria decydują o tym, które drogi są remontowane - jaka jest kolejność remontów? 
5. Mieszkańcy ul. Wiejskiej wystosowali pisemny wniosek odnośnie swojej drogi. W jakim 
stanie się ona znajduje, przedstawili swoją dokumenty. Sam osobiście pojechałem tam  
i rozmawiałem z tymi ludźmi. Obraz nędzy i rozpaczy.  
Było tam przeprowadzone łatanie dziur, mieszkańcy opowiadali mi jak to było robione: nie 
zamiatali tych dziur przed łataniem. Chciałbym się dowiedzieć ile pieniędzy Urząd Miejski 
zapłacił za remont tej ulicy i czy nas stać na wyrzucanie złotówek za taki remont jaki został 
wykonany. Proszę by komisja się przeszła i odebrała tą ulicę po remoncie. W ogóle kto u nas 
w Urzędzie jest za to odpowiedzialny? Czy jest jakaś kontrola, czy to się już wymknęło spod 
kontroli bo podobno jest już po remoncie? Mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi na swoje 
pismo a podpisało się pod nim 77 osób. 
6. Od 21 do 27.10 br. - worki z zielenią leżały na ulicy Chrobrego, czy jest strajk? Czy firma 
nie daje rady? 
7. Odbyły się Mistrzostwa Europy w Sarajewie i po raz kolejny nasz zawodnik obronił tytuł 
Mistrza Europy - czy Pan Burmistrz planuje dać jakąś nagrodę temu zawodnikowi to jest 
moje pytanie - prośba. 
 
K. Naumczyk - była Komisja Ładu i był Pan nieobecny. Mógł Pan to powiedzieć i załatwić na 
Komisji Ładu te wszystkie sprawy a nie teraz na sesji RM. 
 
Zapytania Radnego R.Tkacz -  dzisiaj na stole otrzymałem dużo materiałów jak to jest  
z przestrzeganiem zapisów statutu, że materiały powinny być co najmniej 7 dni przed sesja 
Rady, kwestia formalna co ja mam z tym zrobić? Na następny raz jest to powód do zmiany 
terminu sesji. 
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1. Zapytanie dot. ul. Chrobrego- Tam mieszkańcy wnioskowali, żeby na jezdni 
zaznaczyć, namalować koperty przy wjazdach do posesji, tj. wyłączenie z ruchu, ponieważ 
mieszkańcy nie maja jak wjechać na swoje posesje bo ciągle ktoś zatrzymuje się w ich 
wjazdach. Chociaż są tam znaki zatrzymywania się i postoju ale policja twierdzi, że kierowcy 
tłumaczą się że przyjechali tutaj do kogoś znajomego tylko na chwilę. Jeżeli Gmina namaluje 
koperty to oni będą interweniować. 
2. Zapytanie dot. wiat przystankowych w Grobnikach - w chwili obecnej nie ma takiej wiaty, 
jedna została rozwalona przez mieszkańca Debrzyc i nikt jej nie zamontował na nowo. 
3. Kiedy zakończy się remont schodów do Kościoła w Grobnikach? 
 
Zapytania Radnej E. Słodkowskiej  
Proszę o informację co do placu zabaw pomiędzy ul. Warszawską a ul. Ratuszową  jest tam 
urządzenie służące do zabawy dla dzieci tj. ślizgawka. Ma tam elementy drewniane, są one  
w opłakanym stanie, zniszczone i jest pełno drzazg. Czy jest możliwość wyremontowania 
bądź doprowadzić do stanu używalności? W mojej ocenie i ocenie mieszkańców ta zabawka 
nie nadaje się do użyteczności a wręcz stwarza zagrożenie. To jest mój taki ustny wniosek  
z prośbą o pochylenie się nad problemem. 
 
Zapytanie Radnego R. Zwarycza  
1. Mieszkańcy ul. Kopernika, Żorskiej, Katowickiej nie maja możliwości bezpiecznego 
przejścia z ul. Kopernika na ul. Kozielską. Czy przy okazji remontu ul. Kozielskiej nie da się 
wyznaczyć bezpiecznego przejścia?  
 
 
Ad. pkt 3 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej 
były wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczony w BIP Gminy 
Głubczyce. 
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu?  
Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie protokół  
z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
Za przyjęciem protokołu głosowało - 16  radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 2. 
Zatem protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt 4 
a/.  Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2019 rok (druk nr 169/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 3 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XIII/158/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok stała się obowiązująca. 
 
b/.  Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2010 
(druk nr 171/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinie komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 4 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XIII/159/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019 -2030 stała się obowiązująca. 
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c/.  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w 
sołectwie Gołuszowice (druk nr 164/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 5 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XIII/160/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w sołectwie Gołuszowice stała się obowiązująca. 
 
d/.  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach (druk nr 165/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
Powołano Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia tajnych wyborów na ławników, 
zgłoszono następujące kandydatury: 
Buczek Paweł - wyraził zgodę; 
Ogar Jan - wyraził zgodę; 
Lenartowicz Katarzyna - wyraziła zgodę 
Za głosowało - 18 obecnych radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik. 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 6 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XIII/161/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głubczycach stała się obowiązująca. 
 
e/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok  (druk nr 168/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 7 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XIII/162/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 
2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Głubczyce stała się obowiązująca. 
 
f./  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech (druk nr 166/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 8 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XIII/163/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech stała się 
obowiązująca. 
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g./ Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału Gminy Głubczyce w 
częściach wspólnych nieruchomości (druk nr 167/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 9 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XIII/164/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału Gminy 
Głubczyce w częściach wspólnych nieruchomości stała się obowiązująca. 
 
h./  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Marcina w Gołuszowicach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (druk nr 167/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
 Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 10. 
Zatem Uchwała Nr XIII/165/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 
r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Marcina w Gołuszowicach 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków stała się obowiązująca. 
 
Ad. pkt 5 
Zapoznanie się ze zbiorczym sprawozdaniem z realizacji strategii rozwoju transportu 
obszaru funkcjonalnego partnerstwo nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 
2030 
Radni obecni na posiedzeniu obrad przyjęli w/w sprawozdanie bez uwag. 
 
Ad. pkt 6 
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
Ad. pkt 7 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
Ad. pkt 8 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
Ad. pkt 9 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
Ad. pkt 10 
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz A. Krupa  
Pytania Radnej E. Słodkowskiej: 
1. Protokoły przedstawimy. To robi nasza spółka Usługi Komunalne. Na wiosnę robi się 
przeglądy więc myślę ,że tu nie będzie problemów żeby to przedstawić. 
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2. Oświetlenie na ul. Plebiscytowej było zrobione zgodnie z dokumentacją i nie było 
zastrzeżeń. Zmieniły się przepisy i w miarę posiadanych środków to zrobimy. Kiedyś były 
inne normy, teraz też są inne i będziemy musieli to poprawić. 
3. ul. Kręta- Proszę nie wydawać wyroków- że źle wykonane, może jakiś ciężarowy 
samochód najechał na te płyty- ale my to obejrzymy i sprawdzimy tam nie ma żadnych 
problemów bo jest tam jeszcze okres gwarancyjny. Jeżeli cos jest źle zrobione i jest to wina 
wykonawcy to zostanie to naprawione i będą też przeglądy pogwarancyjne na pewno zostanie 
to wychwycone. 
4. temat dworca PKP- Pani mnie bardzo nisko ocenia Pani Radna, skoro uważa, że ja się 
promowałem przy dworcu naszym. To nie ma się przy czym promować. Ja doskonale znam 
stan tego dworca. Natomiast jeszcze wracając do tych historii różnych, ja nie zamawiałem 
sobie tego Pana żeby zrobił ten program TV, mnie nie było wtedy w Głubczycach w którym 
on przedstawiał tę galerię. Jego intencje nie są mi znane. Kiedyś tak zabytki się brało- żeby je 
zastawić w banku, ale hipoteka jest czysta- do tej spółki wystąpiliśmy z wnioskiem o wykup 
ale odpowiedź była odmowna. Mandaty straży miejskiej były wysyłane, pisma ale nie 
wiadomo do kogo, której spółki . Wojewoda też w tym kierunku działa, czy Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Tam trudno ustalić właściciela. Pytanie do rządzących nie do mnie, 
jak to zrobić. Jest jeszcze jeden pomysł, czekam na opinię. Prokurator został powiadomiony- 
ponawialiśmy pismo takie do właścicieli- dokumentacja zdjęciowa. Była odpowiedź  
z Prokuratury że przekazała na Policję i policja zgłosi do Sądu. 
Co do zabezpieczenia umowy i tych zaniedbań. Już raz powiedziałem i zdania nie zmienię, bo 
nie słyszałem od obywateli żebym miał donosić coś na Pana Krówkę, że zaniedbał bo nie 
zaniedbał. W tym czasie co obiekt był sprzedawany to on nie był w rejestrze zabytków i nie 
było możliwości zabezpieczenia tego jak Ratusz, bo Ratusz został zabezpieczony. Tu niestety 
takiego wpisu nie można było zrobić. Natomiast już wcześniej to mówiłem, że ta spółka jak 
to kupowała to była wiarygodna. Jak ktoś nie wierzy w to, to niech jedzie do Nysy i zobaczy 
pałac Biskupi, czy była wiarygodna czy nie. Dobrze  się komentuje, ocenia podsumowuje, po 
fakcie jest każdy mądry, a przed faktem to jest gorzej. 
5. Co do tych centr opiekuńczo-wychowawczych to ja nie składałem wniosku, natomiast  
rozeznam sprawę jak to jest tam z tym wszystkim. 
6. Polonia, temat rozdmuchany bez żadnych podstaw, że tak powiem. Za mojej kadencji 
Polonia też już raz była w 3ciej lidze. Jak Polonia zdobyła to wejście z czwartej do trzeciej 
ligi to ja i tutaj wspólnie ze współpracownikami a Radni pamiętają że przyznaliśmy 
dodatkowe pieniądze. Zagrała jeden sezon, zdobyła niewielką ilość punktów i spadła. Wtedy 
uznawaliśmy, że choćby uhonorować ten wysiłek trzeba to było zrobić i zrobiliśmy. 
Natomiast mając to doświadczenie i Polonia również ma pewne doświadczenie jak to się gra 
w tej lidze to nie była tylko moja decyzja tylko z kierownictwem klubu przedyskutowane, że 
te pieniądze są stracone. Już lepiej je wydać na ewentualne dopracowanie naszego boiska czy 
stadionu czy na szkolenie młodzieży. Jeżeli ten zespół z 2 lata awansuje to wtedy pomyślimy, 
grać tylko po to aby przegrać wszystkie mecze to jest bez sensu. Liga Śląska jest na bardzo 
wysokim poziomie, jacy są sponsorzy. Żeby im dorównać to nas nie stać. Oczywiście można 
mówić, że to tylko 120 tyś. czy 150 tyś., ale te 150 tyś. to znowu jakiś wyremontowany 
chodnik czy ulica. Dla mnie to bardzo ważna sprawa jak te pieniądze wydać. 
Odpowiedz na pytania Radnego R. Piwowara 
1. Co do nagłośnienia, to przesłucham sobie tą ostatnią sesję i zobaczę. 
2. Pan powiedział, że obowiązek koszenia należy do zarządcy. Właśnie że tak jest Panie 
Radny.  Sprawdzę jeszcze w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, kto Panu tak powiedział a 
najlepiej żeby to Pan mi powiedział kto Panu to powiedział. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma 
określone pieniądze na utrzymanie swoich obiektów. I my oczywiście możemy i będziemy 
robić to za zarząd wojewódzki, za zarząd dróg krajowych może całe obwodnice będziemy 
kosić. 
Radny R. Piwowar - Panie Burmistrzu może Pan mnie źle zrozumiał. Ronda należą do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich zgadza się, ale pamięta Pan jak rozmawialiśmy na ostatniej 
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sesji one świadczą o naszym mieście, a inne miasta robią tak że one to przejmują i wtedy 
to wygląda jak wygląda. 
Burmistrz A. Krupa - źle też świadczy o nas to przejście kolejowe na ul. Armii Wojska 
Polskiego. Też mam je przejąć? Mieszkańcy jadą, z województwa i z całego kraju też i jest 
zarośnięte. My możemy wszystko robić. Państwo tu zadecydujecie i możemy robić wszystko 
dla innych. Tylko nie starczy nam pieniędzy na nasze zadania zgodnie z ustawą o 
samorządzie, bo tych pieniędzy jest coraz mniej. 
3.W przyszłym roku zabezpieczymy środki na odchwaszczenie murów. 
4. Kryteria kolejności remontu dróg generalnie są takie: 
-staramy się robić te drogi do których jest dofinansowanie, do których jest możliwość 
dostania dofinansowania, żeby te drogi tworzyły jakąś całość, kryterium stanu fizycznego 
tych dróg 
5. W konkursach które są  to ul. Wiejska nie załapie się do konkursów, bo nie spełnia  
i spełniać nie będzie tych kryteriów konkursowych. Rozmawiałem z mieszkańcami i myślę że 
w 2021 roku ta droga zostanie zrobiona i być może nie ma odpowiedzi, były rozmowy ustne. 
W 2020 roku przyjrzymy się odwodnieniu tej ulicy i wtedy ona wejdzie do naszego planu. 
Gdybyśmy mieli jakieś oszczędności w 2020 roku to jest bardzo problematyczna sprawa ale 
to byśmy ją jeszcze zrobili w 2020 roku. 
6. Co do łatania tych dziur, to muszę się zorientować bo czasami tak jest, że co niektórym się 
wydaje, że znają się lepiej na remontach dróg niż fachowcy.  I nie będę się do tego odnosił. 
Rzeczywiście mieliśmy taki przypadek w Krzyżowicach, gdzie firma z Tych robiła to 
wszystko niezgodnie z technologią i na interwencję mieszkańców pojechał tam nasz 
pracownik, zareagował i wstrzymał prace i z tego co wiem wszystko było potem robione tak 
jak się należy. Czasami Panie Radny to trudno jest pilnować tych robót, szczególnie takich 
drobniejszych, bo my nie zatrudniamy specjalnie inspektora nadzory tylko wykonuje to nasz 
pracownik. Gdy jest jakiś sygnał mieszkańców, to my będziemy reagować. 
Odpowiedzi na pytania Radnego R. Tkacz: 
1. ul. Chrobrego. Nie wpłynął żaden wniosek żeby coś takiego tam robić. Ja nie jestem za 
tym, żeby stawiać tych znaków poziomych czy pionowych bo one tylko komplikują ruch na 
tej linii. Jeżeli rzeczywiście są jakieś problemy z tym ruchem na ul. Chrobrego to proszę o 
jakieś pisemne zgłoszenie i wyjaśnienie jak to ma wyglądać, bo wtedy dopiero można 
rozpocząć całą procedurę z tym że trzeba by było pewnie projekt organizacji ruchu robić i 
uzgodnić to z komisją ds. Bezpieczeństwa w Powiecie. 
2. Wiaty przystankowe w Grobnikach. Tam była tylko jedna wiata na rozdrożu, jest problem 
gdzie ja postawić. Grobniki mają taką zabudowę, że zrobienie tam nawet jakiejś zatoki na 
Gliwickiej to jest ciężka sprawa. Jedyna możliwa rzecz to jest postawienie tej wiaty 
przystankowej. Może fachowcy znajdą inne rozwiązanie, ale chcę powiedzieć że rozpatrzymy 
tę sprawę. Ta wiata właśnie została rozbita tam na rozdrożu. Jak nie w tym to z 
przyszłorocznych pieniędzy uda się postawić wiatę i to w takim miejscu żeby ona tam 
postała. 
3. Co do zakończenia prac przy schodach, do końca roku chyba jest termin ale nie wiem czy 
będzie dotrzymany- robi to nasza spółka, ale też tytułem wytłumaczenia się z tego i trochę 
usprawiedliwiając tutaj naszych to jest taka sprawa. Projektant nie był w stanie przewidzieć 
niektórych rzeczy i tak się stało w przypadku tych schodów. Trzeba było przeprojektować 
całą dokumentację, następnie jeszcze uzgodnić ją z konserwatorem a to trochę potrwało i w 
między czasie wynikł problem tej bramy która tam jest, która zaczęła się walić po wykopaniu 
fundamentów. Sprawa została w miarę opanowana, ale czy uda się to zakończyć do końca 
roku. To zależy jaka będzie pogoda, tak to mniej więcej wygląda. Nie daję Panu gwarancji, że 
do końca roku to się uda. Chciałbym, żeby sprawa została zamknięta. Okazało się, że szybciej 
skończyliśmy remont tego mostu zabytkowego niż z pozoru wydawało się prosty remont 
schodów. 
Odpowiedz na zapytanie Radnego R. Zwarycz: 
Sprawa która się toczy od 3 lat, tu my nie jesteśmy do końca władni. Ul. Kopernika jest w 
zarządzie dróg krajowych a my oczywiście robiąc projekt ul. Kozielskiej zaprojektowaliśmy 



 8 
to tak żeby można było połączyć Kozielską i Kopernika i zrobić przejście tam w tym 
miejscu gdzie jest droga dojazdowa miedzy innymi na cegielnię i tak to jest zaprojektowane. 
Tutaj sprawa jest taka, że na Kopernika trzeba by było dobudować 50-60 m chodnika po 
lewej stronie jak się jedzie w stronę Grobnik i to jest w kwestii niestety dróg krajowych. 
Poleciłem byśmy wystąpili tutaj z pismem, z prośbą żeby zrobili ten kawałek chodnika 
właśnie wtedy kiedy dostaliśmy zapewnienie, że ul. Kopernika będzie robiona bo to też 
wszystko długo trwało. Właśnie wykorzystując ten argument, że robimy już ul. Kopernika i 
gdyby nam drogi krajowe zrobiły ten kawałek chodnika przy ul. Kopernika to przede 
wszystkim dzieci miałyby bezpieczne przejście tu w stronę miasta i do szkoły. Takiego 
argumentu właśnie użyłem, prosząc Pana Dyrektora żeby to zrobili. Na razie na to pismo 
odpowiedzi nie ma. Zobaczymy, będziemy czekać. 
Odpowiedz na zapytania Radnej E. Słodkowskiej: 
Place zabaw- dotarło do mnie zdjęcie tej ślizgawki, że nie jest ona w najlepszym stanie. Jak 
zauważyliście, my w tym roku doprowadziliśmy do porządku place zabaw na wsiach nie 
wszystkie ale sporą część udało się zrealizować łącznie z tą zmianą jaką dzisiaj na sesji 
doprowadzamy i taką decyzję podjąłem, żeby dokończyć to co mamy zrobione na wsi na tych 
placach zabaw.  Zostanie nam 30 tys. z funduszu alkoholowego, musimy je przenieść zgodnie 
z nowymi przepisami na rok następny i te najpilniejsze place zabaw w mieście załatwimy, 
skończy się to pewnie tym że wytniemy te stare drewniane zabawki które już nawet nie 
nadają się do remontu i w to miejsce trzeba będzie postawić nową. 
Komunikacja Miejska- rzeczywiście tak było, obiecywałem że będzie komunikacja miejska, 
ale nie obiecywałem że na stałe. Niektórzy mówią że jak nie jeździ na dworzec to nie ma 
ludzi. Nie prawda. Ile tych ludzi będzie na dworcu wsiadało. Po prostu jest małe 
zainteresowanie i trzeba to sobie uświadomić. Gdybyśmy byli naprawdę bogatą gminą to 
moglibyśmy to powietrze wozić. Przedstawiałem dane ilu ludzi jeździło tym autobusem. Co 
do godzin to też, każdy uważa że wie najlepiej kiedy i gdzie to ma jeździć. Oczywiście 
możemy jeszcze zrobić jak zostaną jeszcze środki ale ja ich na razie tu nie widzę żebyśmy 
spróbowali w innych godzinach, a efekt będzie taki sam. Nie ma sensu wydawać 100 tys. zł 
bo tyle to by kosztowało. Ok 9 tys. miesięcznie po to aby kilka osób zadowolić. 
Co do nagród sportowych.  Jest regulamin zresztą uchwalany przez Radę i dla stypendiów i 
dla nagród za osiągnięcia sportowe, będziemy te nagrody końcem roku przyznawać. Więc te 
osiągnięcia sportowe do tej nagrody będą zgłoszone i zawodnik zostanie nagrodzony. 
Radny R. Piwowar -  jakie czynniki wchodzą do przebudowy dróg? Natężenie ruchu, 
bezpieczeństwo, stan techniczny i jakościowy drogi i ulicy co wynika z bieżących 
przeglądów. Troszkę się to nie ma z tym co remontujemy. Wspomniałem na którejś komisji 
ładu i porządku chodzi cały czas o ul. Królowej Jadwigi, były robione tam ul. Warszawska, 
Kreta a ta ulica została pominięta. Jak pytałem dlaczego ta ulica nie była robiona to 
odpowiedź padła, że to jest krótki odcinek a zbyt drogi. Chciałem zaznaczyć że to jest część 
skrzyżowania i jak ona rozładowuje ruch. 
Burmistrz A. Krupa - ul. Królowej Jadwigi będzie wpisana do budżetu w tym roku. Panie 
Radny Pan sobie sam odpowiada na pytania bo natężenie ruchu z tym że to są kryteria które 
stosują drogi krajowe i wojewódzkie przy planowaniu remontu. My posługując się tymi 
kryteriami musielibyśmy mieć te pieniądze co oni mają. Oni maja tylko jedno zadanie: drogi 
a my mamy jeszcze poza drogami inne wydatki i po prostu tak to wygląda. Przy ul. Królowej 
Jadwigi jest jeszcze taki problem że gazownia powinna wymienić sieć i w dalszym ciągu nie 
jest ona wymieniona. Musimy ich przycisnąć i mam nadzieję że może do końca maja 2020 
roku im by się to udało zrobić. 
Radny R. Piwowar - Panie Burmistrzu moje wyjaśnienia co do ul. Wiejskiej. Ci Państwo 
którzy pisali ten wniosek bardzo proszą o odpowiedź na piśmie. Co pismo to pismo. Ja nie 
chciałem zwrócić uwagi jak wykonujemy remont danej drogi ale efekt remontu jest żałosny. 
Ktoś to odbiera z Gminy a przy końcu jest potężna wyrwa w jezdni. Ścianka czołowa jest 
pęknięta, jest połamana. 
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Burmistrz A. Krupa - to jest oczywiście to o czym ja mówiłem, trzeba rozwiązać problem 
odprowadzenia wód, tam jest na szczęście nasz rów do którego możemy wody odprowadzić 
ale jest tam też dość stromo i trzeba się zastanowić jak to rozwiązać. 
Radny B. Kowalczyk - chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza tj. dworzec. Pan 
Burmistrz mówi, że nie można było dać w umowie zapisu zabezpieczenia ponieważ nie był to 
zabytek, nikt nie bronił dawać jakiegokolwiek zabezpieczenia, wątpię że znajdzie Pan 
Burmistrz zapisy formalno prawne które wprost by mówiły że nie wolno wpisać 
zabezpieczenia. Druga sprawa to jak Pan Radny zadawał pytanie do Pana Burmistrza czy zna 
jakieś inne miejscowości w której finansowane są sieci komunikacji miejskiej za darmo, to 
Pan Radny Monasterski miał tutaj problem a ja tylko powiem że w trakcie tego jak Pan Radny 
mówił ja sobie wpisałem w przeglądarkę MZK darmowe przejazdy i mi tutaj wyskoczyło 
chociażby Opole. No oczywiście nie tylko Opole, bo jakby dobrze poszukać to i by inne 
miasta wyskoczyły. Jeżeli chodzi o tą naszą komunikację miejską to oczywiście nie tylko ja 
ale też inni Radni podnosili to na ostatniej sesji. Na pewno jednym z tych powodów dlaczego 
mało jest to użytkowane jest chociażby fakt rozreklamowania tego na mieście. Nie każdy ma 
naszą TV Głubczycka. Wiem że kondycja finansowa gminy nie jest zadawalająca i mam 
nadzieję że nie będziemy się zamykać na ten pomysł. Boli mnie tylko że zrezygnowaliśmy z 
tego teraz a nie z początkiem roku czy na wiosnę. Liczę na to, że podejdziemy jeszcze do tego 
tematu.  
Radna E. Słodkowska - Panie Burmistrzu rozmawialiśmy o tym w lutym albo w marcu na 
temat tego czy w momencie sprzedaży budynku dworca PKP był on w rejestrze zabytków czy 
nie. W lipcu był wpisany  w rejestr a na jesień został sprzedany. Jakby to można było 
doprecyzować to bym była bardzo wdzięczna. Mam inne informacje niż Pan. Tak delikatnie 
teraz podsumuję Panie Burmistrzu. Nie jest to argument który mówi, że nie można tego było 
zabezpieczyć bo nie był w rejestrze zabytków. Tak idę tym ciągiem myślowym, który Pan 
zaczął. I też może warto pochylić się tam nad tymi osobami bezdomnymi, które tam 
przebywają w tym budynku. Może opieka społeczna, jeżeli byłaby taka możliwość również ze 
strony mieszkańców ul .Dworcowej żeby się nimi zająć i zainteresować. Komunikacja 
miejska, sam fakt uruchomienia komunikacji miejskiej nie dawał gwarancji, że ona będzie 
działała sprawnie. Należało w mojej opinii i opinii wielu mieszkańców wsłuchać się w 
potrzeby mieszkańców i w taki sposób tą linię uruchomić i w takich godzinach żeby 
mieszkańcy nasi mieli możliwość korzystania z niej. Na ten moment wydaje mi się że jest jej 
bezsensowne zamknięcie. Nie próbując innych możliwości. Według mieszkańców i ich opinii 
była to taka „kiełbasa wyborcza” z całym szacunkiem  Panie Burmistrzu. Place zabaw. Tych 
sygnałów jest coraz to więcej. Mamy też dużo nowych, pięknych placów zabaw w bardzo 
dobrym stanie. Jeżeli jest taka możliwość ja Pana bardzo proszę by jednak organ, instytucja 
odpowiedzialna za to w takim trybie pilnym się tym zajęła, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo 
naszych dzieci. Centrum opiekuńczo mieszkalne. W mojej opinii jest to program w którym 
powinniśmy się żywo zastanowić. Są dwa moduły pierwszy i drugi różnią się między sobą. I 
od 1 sierpnia można już było składać wnioski i finansowanie przez państwo dotyczy również 
opieki późniejszej. Prośba z mojej strony, by pochylić się nad problemem osób 
niepełnosprawnym w naszym mieście i zakładam, że my Radni Pana poprzemy w tych 
działaniach. Co do Polonii. Ja jako matka młodego sportowca ubolewam nad tym, że tylu 
młodych ludzi włożyło wysiłek żeby osiągnąć sukces no i niestety nie udało się. Inaczej jak 
się poniesie porażkę na boisku a inaczej jak do tej porażki niestety do awansu dokładają się 
decydenci. Po co ta ciężka praca? Chodniki są bardzo ważne, ale takie wychowanie 
młodzieży w ten sposób uważam że jak najbardziej. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - jak rozmawiamy o kiełbasie wyborczej to uważam, że 
dworzec kolejowy byłby szybciej wyremontowany gdyby wreszcie kiełbasa wyborcza o 
uruchomieniu kolei została zrealizowana. Była to priorytetowa sprawa uruchomienia kolei w 
Głubczycach. Priorytet. 70 mln Pani premier Szydło, były mowy że już Pan Premier 
Morawiecki wie o tym itd. I myślę zdecydowanie, że ten dzisiejszy właściciel dworca 
kolejowego jeżeli uruchomimy kolej a myślę że kiełbasę należałoby położyć na stół w tej 
chwili i należałoby tą kiełbasę wyborczą zrealizować. Na tyle prawdopodobnie są 
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możliwości, my nie mamy żadnych. Ja nie mam żadnych, bo nie obiecywałem nic, ale 
Ci którzy obiecywali powinni swoją kiełbasę położyć na stół. Tyle mam do powiedzenia. 
Myślę, że wtedy ten właściciel dworca kolejowego szybciutko uruchomi dworzec, żeby 
mieszkańcy mogli podróżować. 
Radny R.Zwarycz - zabiegałem o ta komunikację miejską i Pan Burmistrz dotrzymał słowa, 
bo ona jeździła, nie jestem za tym żeby wozić powietrze. Bardzo podobał mi się pomysł Pana 
Serwetnickiego, który powiedział że być może z okazji Świąt ewentualnie tych starszych 
ludzi jakoś przetransportować. I myślę, że Pan Marek zadając pytanie czy gdzieś jeździ to 
miał na myśli miejscowość o podobnej liczbie mieszkańców i o podobnym budżecie jak 
Głubczyce a nie Opole czy Warszawa. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - myślę Panowie i Panie Radne że my za 2 lata  nie 
będziemy zastanawiać się nad darmowymi przejazdami w mieście tylko będziemy się 
zastanawiać które lampy wyłączyć w tej Gminie. Jeżeli pójdzie tak dalej jak jest. Do tej pory 
nie dostaliśmy zwrotu od państwa za energię elektryczną którą zużywamy. 700 tys. zł. 
Obiecywane było, że wszystkie gminy dostaną, a do tej pory nie ma nic. Za chwilę będziemy 
siadać do budżetu i zobaczycie państwo jakie będziemy mieli problemy z budowaniem 
budżetu na 2020 rok. Naprawdę. Rozmawiamy o darmowych przejazdach itd. Oczywiście 
będą gromy tu na tej sali, ale my znajdziemy źródła nie dofinansowania gmin. A zadania nam 
się wydaje i nakazuje je wykonywać. Zobaczycie Państwo jakie problemy będziemy mieli w 
2020 roku nie wspominając już o 2021 roku. 
Radna E. Słodkowska - problem z energią- W sierpniu gminy składały oświadczenia dzięki 
nim ceny prądu powinny pozostać i utrzymane być na poziomie z czerwca 2018 r. Czy Gmina 
złożyła takie oświadczenie? 
Burmistrz A. Krupa - oczywiście że Gmina złożyła takie oświadczenie Pani Radna. 
Dostaliśmy z energii potwierdzenie, że myśmy to zrobili i proszę Panią ja to na stronie 
internetowej postaram się ogłosić odpowiedź. Kiedy zapytaliśmy się kiedy będą pieniądze 
odpowiedział że czekają na rozporządzenie ministra. Jak Pani wie, były wybory i za chwilę 
być może Pana Ministra nie będzie. Do tej pory tego rozporządzenia nie ma i nie ma 
pieniędzy. 
Radna E. Słodkowska - do połowy września powinniście państwo dostać również taką 
informację czy będzie nadpłata za prąd, czy jest nadpłata. Czy otrzymaliście Państwo we 
wrześniu taką informację? Jestem w stanie to sprawdzić? 
Burmistrz A. Krupa - Nie, nie otrzymaliśmy 
Radna E. Słodkowska - no to jak chce pan otrzymać nadpłatę nie starając się o nią 
Burmistrz A. Krupa - Pani chyba nie rozumie.. 
Radna E. Słodkowska - Nie rozumiem i bardzo proszę mi to wytłumaczyć. Nie rozumiem 
skąd ten atak na Polski Rząd. Jeżeli ten rząd chce naprawiać to co Pana rząd PO popsuł. 
Burmistrz A. Krupa - to spółka ma sobie wyliczyć ile nadwyżki ma nam zwrócić nie my 
mamy wyliczać. Kiedy możemy liczyć, jak będzie rozporządzenie. Spółka czeka. My 
zapłaciliśmy wszystko za zużycie i oni muszą nam tylko zwrócić. Czekamy na zwrot. Trzy 
terminy zostały przesunięte, a ciężko jest mi to zrozumieć bo ciągle mówi się o dobrzej 
kondycji budżetu. 
Radna E. Słodkowska - Pan ciągle poucza nas Panie przewodniczący, mi dzisiaj się bardzo 
nie podobało to jak Pan powiedział do Pana Radnego, że ma słuchać jak „świnia grzmotu”. 
Nie podobało mi się to, to można odsłuchać. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - nie padło dzisiaj z moich ust stwierdzenie, że Pan 
Radny ma mnie słuchać jak „świnia grzmotu”. 
Radny R. Piwowar - na początku naszej kadencji był poruszany temat komisji. Na komisji 
ładu i porządku do której Pan należy, uzgodniliśmy że będziemy się spotykać. Róbmy te 
komisje poza godzinami pracy. Chcieliśmy być Radnymi to poświęćmy ten czas po południu 
na rozstrzygnięcie pewnych rzeczy, bo komisje są robione wtedy kiedy pasuje to jednej 
osobie czy dwóm. Są pretensje Pana Wysoczańskiego że my tutaj rozmawiamy, on się tutaj 
nudzi. Czy te pytania które zadaję do Pana Burmistrza nie mógłbym zadać na komisji ładu, bo 
te komisje są w czasie godzin pracy a Pan Burmistrz ma swoje obowiązki. Przez rok nie 
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miałem zaszczytu być na komisji z Panem Burmistrzem. Te tematy które są dzisiaj 
omawiane a nie musiałyby dzisiaj tyle czasu zajmować mogłyby być omawiane na komisji 
ładu i porządku. I na pewno byśmy do jakiegoś konsensusu doszli. I dlatego później pretensje, 
bo któremuś Radnemu się śpieszy. Róbmy te komisje wtedy kiedy to nie koliguje komuś a 
może ta osoba ma coś do powiedzenia. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk- skierowałeś maila do biura Rady w tej sprawie. 
Ustalanie terminu i pracy Komisji ustala nie przewodniczący Rady a przewodniczący komisji. 
On decyduje o tym kiedy komisja się odbywa. Jak w tym dniu jest o 11 jedna komisja a o 12 
druga to biuro Rady nie jest w stanie tego obsłużyć. To nie biuro Rady decyduje o tym kiedy 
te komisje się odbywają a przewodniczący.   
 
Ad. pkt  11 
Wolne wnioski i informacje 
Radny B. Kowalczyk - Pan tutaj wielokrotnie mówił o znajomości tego statutu. Chciałbym 
zauważyć ż część Radnych ale to nie tylko dzisiaj, wstają, wychodzą. Łatwo to również 
wytłumaczyć, bo jesteście też dobrymi znajomymi. Tutaj Pan Radny zgłosił że mu nie 
przeszkadzają takie odzywki jak świnka i grzmoty, tu Pani Radna zgłosiła że przeszkadzają ja 
Wam powiem szczerze, że mi też przeszkadzają. Pan Radny Wysoczański skacze tu do 
jednego Radnego, do drugiego. Gdybym to ja zrobił czy Pani Radna albo ktokolwiek inny kto 
nie startował z Waszego szyldu to by zaraz było ”proszę się zachowywać, proszę tak nie 
robić”. Głos Panu Jankowi nie został udzielony. Mamy statut i tak samo obowiązuje on mnie, 
Pana, Pana przewodniczącego czy Pana Radnego. Traktujmy się równo. To nie jest pierwszy 
raz gdy tu mamy przepychanki czysto polityczne. Wybory się skończyły. Mówił Pan o kolei. 
Oczywiście będziemy się starali tu wszyscy żeby tą kolej uruchomić. Gdyby Pan Burmistrz 
był na komisjach to moglibyśmy się dużo więcej dowiedzieć, dogadać, rozwiązać. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - my zapraszamy na sesję i komisje Burmistrza. On 
wcale nie musi przychodzić na te komisje. Apeluję o rozwagę i o stonowanie dzisiaj. 
Burmistrz A. Krupa - w tej sprawie, która wyniknęła, zazwyczaj jest tak że mnie nie ma na 
komisji to jest zastępca. Jemu też można przekazać sprawy. Jeżeli on nie odpowie Wam to 
mnie to przekaże. Czasami zdarza się tak że i on i ja nie jesteśmy na komisji. Więc ja też nie 
widzę problemu żeby tutaj odpowiadać. Panie Radny Kowalczyk, co do polityki, ja staram się 
tego unikać ale nie będę pokazywał palcem ze co niektórzy również z Waszej strony też tę 
politykę uprawiają. Są sytuacje, gdzie trzeba będzie jakieś sytuacje wyjaśnić i ja to zrobię i 
wtedy być może będziecie mnie posądzać o politykę i myślę że to się stanie w najbliższym 
czasie przy budżecie. Coraz więcej obowiązków jest nam zadawanych i coraz mniej 
finansowanych z budżetu. Mnie jest obojętnie kto da naszej gminie pieniądze. Czy rząd PIS, 
PO czy SLD. Są wybory i jedni wygrywają drudzy przegrywają. Ten rząd dał nam na żłobek, 
na ul. Kozielską i Warszawską i ja tego nie ukrywam, ale to nie jest żadna łaska, to jest 
rozdzielenie naszych pieniędzy które idą do budżetu. Mnie tu co niektórzy partyjną łapkę 
przyczepiają. Ja z partią skończyłem kiedy do samorządu przeszedłem. W samorządzie jestem 
Burmistrzem, nie jestem żadnym funkcjonariuszem partyjnym. 
Radny B. Kowalczyk - ja Panu Platformy ani razu nie zarzuciłem, należało się wypisać z 
partii skoro startował Pan na Burmistrza. Na stronach PO Pan dalej widnieje w strukturach 
rządu.  
Burmistrz A. Krupa - Panie Radny, żadnemu Burmistrzowi czy to z PO czy z PiS nikt nie 
zabroni bycia w partii. Tylko nie trzeba tego łączyć. Partia kończy się w momencie kiedy 
przychodzimy do samorządu. Tu mamy swoje pieniądze i tak jakby Wasza i moja mądrość 
powinna polegać na tym, żebyśmy te pieniądze jak najlepiej podzielili, wykorzystali. I 
niestety mówię Wam już to teraz wcześniej że tych pieniędzy będzie coraz to mniej. To co 
zrobimy to nas mieszkańcy tu za jakiś czas ocenią. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - Apeluję do wszystkich- koligacje partyjne zostawiajcie 
za klamką. W takim małym samorządzie jakim my jesteśmy musi być symbioza polityczna 
pomiędzy Burmistrzem a Radą. Starajmy się sprzeczać kulturalnie. Dzisiaj wkrada się tutaj 
taka złośliwość niepotrzebna niektórych Radnych. Apeluję o rozsądek.  
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Radny B. Kowalczyk - skupmy się na tym co mamy robić a nie ja jakiś politycznych 
przepychankach. 
Radny R. Piwowar - rozumiem Pana nieobecność na posiedzeniach komisji, ale przez ten rok 
jak są komisję ani razu nie było Pana Zastępcy, dlatego nawet nie było do kogo się zwrócić ze 
swoimi pytaniami. Dlatego mam prośbę róbmy te komisje o 14:00 dzień przed sesją. 
Radny Z. Serwetnicki - nie jestem osobą partyjną ale chciałbym, żeby wspólnymi siłami 
szukajmy wspólnych rozwiązań, żeby ta tolerancja była. Każdy jest mądry w jakiejś 
dziedzinie i wspólnymi siłami możemy uzyskać, wspólnie decydujmy, pochylajmy się 
wszyscy wspólnie nad tymi problemami 
Radny Naumczyk - i to jest piękny apel. Odnośnie dokumentów na sesję, ten budynek w 
ciągu tygodnia, żyje i to są rzeczy które są konieczne.  
Radny R.Tkacz - wszystko jest ładnie, pięknie. Chodzi o zmiany w budżecie to są ważne 
rzeczy i ja w ciągu 5-10 minut nie jestem w stanie przeczytać. Czy sprawa obwodnicy 
Grobnik, coś jest czynione w tym kierunku? Czy myślał ktoś o gazyfikacji wsi, np. w 
Grobnikach dużo osób założyło piece gazowe rura nie daleko wioski leci, trzeba temat ruszyć 
trochę. 
Burmistrz A. Krupa - obwodnica wg zapewnień GDDKiA jest w planach, oni wszystko 
uzależniają od środków w budżecie państwa, podejrzewam, że nawet dyrekcja opolska nie 
jest władna podjąć decyzji bo wszystko jest podejmowane na szczeblu centralny, wiem że i 
obwodnica Głubczyc i Grobnik jest narysowana na mapie ale wszystko będzie zależało czy 
będą pieniądze czy nie, bo oni widać że chcą to realizować. Jeśli chodzi o gazyfikację to 
przeprowadziłem rozmowę z Panią od inwestycji od rozwoju w naszym oddziale opolskiej 
spółki gazowniczej i niestety wg jej stanowiska żadna z naszych wiosek nie kwalifikuje się do 
gazownictwa przynajmniej na ta tym etapie. To że średnie ciśnienie przebiega obok wioski to 
nic nie znaczy bo trzeba zbudować stację rozprężną, która kosztuje 3mln a spółka prawa 
handlowego musi myśleć kiedy się ta inwestycja zwróci, a jak policzą tylko ogrzewanie i 
części bytowa to amortyzacja by trwała 150 lat, jest jasna ich deklaracja jeżeli we wiosce i tak 
było w Gadzowicach i Gołuszowicac jest duży odbiorca to przy okazji robią we wiosce ale 
jeśli tego nie. 
 
Ad. pkt 12 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  17:55. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad: Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Anna Hauptman-Głogiewicz   Rafał Zwarycz             Kazimierz Naumczyk 


