
 PROTOKÓŁ Nr XIV/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 27 listopada 2019 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk otworzył XIV Sesję Rady 
Miejskiej oraz jej przewodniczył. Przywitał wszystkich przybyłych na obrady.  
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 
17 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 - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Głubczyc: 

„Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej  
w Głubczycach w dniu 27 listopada 2019 r. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
realizującymi zadania publiczne w 2020 roku - jako pkt. 4h)” 
Za wprowadzenie zmiany do porządu obrad głosowało - 17 obecnych radnych, przeciw - 0, 
wstrzymało się - 0  
Zatem porządek obrad przedstawia się nastęująco: 
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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
c) uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

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

d) likwidacji wydzielonych rachunków dochodów, 
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

(PGN) dla Gminy Głubczyce", 
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech, 
g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 

dla osób bezdomnych, 
h) przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 
roku 

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 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny M. Monasterski - postępuje degradacja w niektórych miejscach kostki brukowej. 
Najgorszym miejscem i najbardziej zauważalnym wydaje się ten wjazd w ul. E.Plater 
pomiędzy Żabką a zakładem fryzjerskim. Tam brakuje ok. 30-40 kostek. Wyrobiły się 
koleiny. Nie wiem, gdzie się te kostki podziały. Już to zgłaszałem Panu Śnieżkowi i Panu 
Mateli początkiem listopada i na tę chwilę nie ma interwencji. Obok tych pasów postawione 
są kloce granitowe, kierowcy tych dużych samochodów umieją jakoś tam poprzez te pasy 
wjechać i załamali tam też chodnik przy Żabce. Jeden z tych klocków też jest załamany. 
Wygląda to fatalnie. Niewielka praca no ale trzeba to naprawić. Podobna sytuacja jest tutaj 
przy Ratuszu wzdłuż kantorów do apteki, to pobocze też tam niebezpiecznie leżą takie 
potężne kamienie, bo to jest z takich większych kamieni zrobione.  
Radny J. Ogar - kiedy będzie zrobiona modernizacja oświetlenia przy ul. Krasińskiego?  
Radna K. Lenartowicz - Panie Burmistrzu chciałabym zapytać się o taką sprawę. Chodzi o 
teren byłej cegielni. Doszły mnie informacje, że od strony obwodnicy Głubczyc ona jest 
zasypywana gruzem. Czy można zwrócić na to uwagę? Z tego co ja wiem to jedna firma 
głubczycka ten gruz wywozi i go tam pięknie rozplantowywuje. Czy można coś się 
dowiedzieć w tym temacie czy to jest robione legalnie czy też nie, 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - wpłynęło pismo na moje ręce z Zarządu Powiatu w 
Głubczycach które chciałbym szanownej Radzie przedstawić - Przewodniczący obrad  
odczytał pismo Starosty Głubczyckiego). 
Starosta Głubczycki P. Soczyński - gdy ktoś przejeżdża widzi super szpital i karetki, ale tak 
nie jest. Zdaję sobie sprawę, że każdy ma problem każdy samorząd tak jak my - oświata. Te 
straty mają swoje podstawy, które są wymienione w tym piśmie są to lata zaniedbań i nie 
ważne kto rządził.  Zdaję sobie sprawę, że gmina nie dysponuje takimi środkami, ale 
chciałem zwrócić uwagę jak wielki to jest problem i z tego powodu będzie mniej inwestycji, 
które oczekują od nas ludzie. Jest to temat do dalszej dyskusji, to Państwo odpowiada za 
finanse ochrony zdrowia. Dwa akty prawne zaważyły o tym, że są problemy. Jeden to 
utworzenie sieci szpitali, poprzednie rządy starały się przykrócić finanse, ale chodziliśmy do 
sądu i wygrywaliśmy. Drugi akt dot. ryczałtu jak przekroczymy to nie dostaniemy zwrotu. 
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego ciąży na Powiecie, na 2020 musimy zabezpieczyć 
prawie 2 200 000 zł. Brak jest optymistycznych prognoz na kolejne lata. Wiemy, że musimy 
sami sobie radzić. Ustawa jest niezgodna z prawem, ale na uprawomocnienie musimy czekać 
18 miesięcy. Nie proszę o pieniądze bo każdy ma jakieś problemy finansowe. Chcę wywołać 
dyskusję, pewne rzeczy wyglądają inaczej niż przekazują nam oczy. 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - przedstawiamy wszystkim co nas czeka, tragedia. 
Słyszymy co się dzieje w służbie zdrowia. Czas się skończył, aby nie mówić o problemach, 
należy mówić prawdę o „Państwie dobrobytu”.  
Radna B. Piechaczek - to są długi systemowe za które przyjdzie odpowiadać.  
Starosta Głubczycki P. Soczyński - ujemny wyniki finansowy musimy pokryć z budżetu 
powiatu. Inwestycje w szpitalu to nie jest przedsiębiorstwo to inwestycja dla naszych 
mieszkańców.  
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - pamiętam sytuację sprzed kilku lat. Wtedy Józef 
Kozina ówczesny starosta przyszedł po poradę co trzeba zrobić. 21 mln zł wpakowano w 
remont szpitala przez kilka lat, że mieszkańcy powiatu mieli blisko szpital a nie w 
Kędzierzynie Koźlu. Proszę dyskutujmy, pomóżmy mieszkańcom, aby było solidne leczenie.  
Radny B. Kowalczyk - zdajemy sobie sprawę, że to są problemy systemowe. Są niektóre 
rzeczy, które można poprawić. Nie przyglądałem się temu. Wiem, że zakupy sprzętu są 
bardzo ważne ale wpływają na stan finansowy. Zgodnie z art 59 Konstytucji, rząd ma 18 
miesięcy na poprawę ustawy, czy są szanse, że potem zostaną koszty zwrócone?  
Starosta Głubczycki P. Soczyński - wiele osób z wielką euforią odczytało wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, ja podchodzę do tego spokojnie, 18 miesięcy to bardzo długi okres, w tym 
czasie może powstać wiele innych aktów prawnych które będą dokładały dalej finansowanie 
powiatowi, że następne orzeczenia Trybunału mogą być na kolejne 18 miesięcy. Dojście do 
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momentu kiedy jakiekolwiek środki pojawią się na rachunku z tytułu pokrywania 
wcześniejszych strat z lat ubiegłych to będą za pewne wyroki sądowe dlatego tutaj NFZ miał 
odłożoną taką rezerwę żeby po 18 miesiącach pokrywać wyniki finansowe, myślę że to będą 
procesy sądowe. Nie liczę pieniędzy których nie mam na rachunku i bardzo spokojnie do tego 
podchodzę. Trudno jest poprawiać obszary, gdzie nałożone są pewne standardy i nie da się 
restrukturyzować. 80-90% koszty szpitala to są koszty osobowe, możemy ciąć na lekach, na 
sprzętach ale będziemy szli w odwrotnym kierunku do którego został stworzony szpital. Nie 
mamy aspiracji na endoprotezę czy jakieś wyrafinowane zabiegi medyczne, chcemy być 
przyzwoitym szpitalem powiatowym, do którego pacjent trafiając uzyska przede wszystkim 
pierwszą pomoc, zostanie dobrze zdiagnozowany i w zależności od tego jaka będzie to 
choroba albo zostanie leczony u nas w szpitalu albo skierowany do szpitala gdzie uzyska 
pomoc. Na pierwszy rzut oka budżet powiatu wygląda okazale bo jest to prawie 76 mln zł  
natomiast ponad 30 mln to są DPS, realnego budżetu mamy 46-47 mln to nie są wielkie 
pieniądze.  
Radny P. Majewski - rozumiem dziury i potrzeby finansowe, a co na to Burmistrz? Jeżeli 
podwyższymy podatek czy coś przekażemy na Powiat na Szpital? 
Burmistrz A. Krupa - byłem w radzie nadzorczej NFZ przez 4 lata. Wtedy była walka o 
pieniądze przez NFZ dla szpitali. Przez te 4 lata nie zawsze było tak że w 100% były 
pokrywane nadwyżki szpitalne. Był rok chyba to był 2014 wtedy zapłacono 100% 
nadwykonania czyli to co było po za kontraktem było zapłacone, rozkładało się to na różne 
działalności medyczne niektóre szpitale dostały 100 % niektóre 70%-80%. Wiecznie był 
problem, który wynika z tej sprawy, która zaraz w pewien sposób będzie nas dotyczyła czy 
budżet Państwa wydaje odpowiednią ilość pieniędzy na ten dział. Z tego co pamiętam będąc 
w sejmie to wydatki na ochronę zdrowia to były po dopłatach do emeryt to były najwyższe 
wydatki w budżecie. Jest to prosta sytuacja, jeżeli budżet nie daje NFZ pieniędzy to NFZ nie 
płaci szpitalom i tak jest w tej chwili. Jest to obowiązek Państwa i Trybunał to wyłożył jasno, 
ale co będzie się działo przez te 18 miesięcy, i czy jeżeli nawet zrzucimy się wszystkie gminy 
to czy będzie można to odzyskać. Jak znam życie to tego nie odzyskamy, ale obym się mylił. 
Wycena procedur jest z 2015 i przez te lata koszty wszystkiego wzrosły i to tak nie może być, 
że nie zostały zweryfikowane. Ja przygotowując projekt budżetu nie uwzględniłem, żadnej 
dotacji dla powiatu, nam brakuje na nasze zadanie które zostały wprost nałożone gminie. Gdy 
będziemy zmuszeni, czy będziemy cokolwiek robić, czy zrzucimy się na szpital to pytanie dla 
Was, nie tylko dla mnie. Zaprzecza to idei samorządów. 
Radny R. Zwarycz - czy to tylko w Głubczycach jest ten problem? 
Starosta Głubczycki P. Soczyński - czy 100% szpitali powiatowych na tym samym poziome 
referencji ma ten problem. Mamy niski budżet, szpital jest mniej finansowany ze względu na 
niższy stopień referencji. Na rok 2020 pokrycie wyniku ujemnego jest już wpisane w 
budżecie i budżet w projekcie poszedł do zaopiniowania RIO. Więc żeby nie zadawać 
Państwu kłopotu aby szukać i przesuwać pieniędzy w budżecie. Mój cel został osiągnięty jest 
dyskusja i z tego jestem zadowolony bo chciałam uzyskać efekt wiedzy,  żeby każdy wiedział 
na jakim wózku jedziemy. Budynek jest piękny, wyremontowany doinwestowany, 
diagnostyka poprawna  karetki, natomiast to kosztuje, nie zrealizujemy inwestycji 
drogowych.   
Burmistrz A. Krupa - oczywiście, że to nie jedyny szpital zadłużony. 
Radny B. Kowalczyk - nie chcę, żeby było, że szpital jest źle zarządzany. Wiemy, że służba 
zdrowia jest nie dofinansowana. Niski procent PKB na służbę zdrowia przekazujemy w 
stosunku do wszystkich Państw. Są bardzo duże problemy personalne i nie tylko lekarze, ale 
pielęgniarki i cała obsługa. Różnie bywa z sytuacją finansową nie zależnie jakie ugrupowanie 
by rządziło. PiS ma II kadencję i nie wszystko uda się naprawić przez 4 lata ale mocno 
wierzę, że teraz uda się wszystko naprawić. Czy Pan Starosta był w innych gminach powiatu 
Głubczyckiego, czy ma zamiar, a może jesteśmy pierwszy czy juz Pan Starosta był 
gdzieindziej a do nas przyszedł na końcu?  
Starosta Głubczycki P. Soczyński - czy przyjechałem do Państwa na końcu czy na początku 
to nie ma znaczenia, nie nie jestem na końcu ani na początku. Na pewno sytuacja jest taka, że 
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jesteśmy na górce rewelacji zaraz będziemy zjeżdżali musimy się przygotować na czasy 
trudniejsze. PKB nie ekscytuję się statystyka bo ona może być złudna, mnie interesuje 
bardziej algorytm podziału tych środków pomiędzy szpitale, bo mamy różne referencje tych 
szpitali, bardziej interesuje mnie to co wpływa na rachunek powiatu. Wszystkie szpitala 
powiatowe, które są referencyjnie podobne są w podobnej sytuacji. 
Radny J. Wysoczański - moim zdaniem Państwo powinno utrzymywać w 100% służbę 
zdrowia i szkolnictwo, borykamy się tym już kilka lat. My sołtysi rozmawiamy co mamy 
robić, czy warto było zbierać podpisy na budowę kanalizacji w Równem, chodzimy po 
pieniądze, a tu takie są problemy. Dostałem 13 emeryturę, ale ochrona zdrowia lepiej by 
zyskała gdyby te pieniądze przeznaczyć na ochronę zdrowia i oświatę.  
Starosta Głubczycki P. Soczyński - trzeba mieć marzenia, droga do Równego ten mam 
marzenie, aby była ścieżka rowerowa do granicy państwa. Na Zawiszyce plany są ambitne, 
trzeba być optymistą, bo optymiści wygrywają.  
Przewodniczący Rady K. Naumczyk - myślę, że te problemy kiedyś się skończą. Kiedyś do 
oświaty dopłacaliśmy 5, 6 , 9 mln zł teraz musimy 16 mln zł dopłacić, te koszty generują 
podwyżki dla nauczycieli. 
  
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 - 17  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 177A/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 XIV/166/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2019 rok stała się obowiązująca. 
 
b/.  Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 178/19) 
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 XIV/167/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2019 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
stała się obowiązująca. 
 
c/.  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce (druk nr 173/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
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Radny P. Buczek - tą uchwałę musimy podjąć z uwagi na przepisy prawa. Jakie ta uchwała 
niesie konsekwencje dla samorządu? 
Burmistrz A. Krupa - to jest na 2020 rok, 208 tyś. zł razem z ZUS’em będzie pokryte z 
podwyżek podatków. Subwencja nie pokryje tego. Kiedyś dopłacaliśmy 42% teraz 
praktycznie 50/50, te podwyżki podatku pokryją tylko w części, będziemy o tym rozmawiać 
przy budżecie. 
Radny R. Tkacz - dodatki funkcyjne to będzie miesięcznie czy kwartalnie? 
p.o. Dyrektora ZOKiS B. Dzieża - dodatki motywacyjne są wypłacane miesięcznie. Musimy 
dostosować prawo lokalne do prawa nadrzędnego.  
Radny R. Tkacz - te widełki moim zdaniem są bardzo duże, ile dyrektor będzie zarabiał 
miesięcznie? 
Radny B. Kowalczyk - widełki są od 700 - 3000 na jakim poziomie jest to teraz? 
p.o. Dyrektor ZOKiS B. Dzieża - dodatki motywacyjne są udzielane przez dyrektora według 
zasług i pracy, nie mam przed sobą informacji co do dyrektora. Ta pula nie może przekroczyć 
5% wynagrodzenia.  
Radny R. Tkacz - to było pytanie kto ustala dodatek dyrektorowi? 
p. o. Dyrektor ZOKiS B. Dzieża - 35 % - 55% nikt nie ma górnego pułapu, to jest w 
zależności od ilości dzieci.  
Radna B. Piechaczek - dyrektor jak ma zastępstwo to nie ma za to płacone. 

Ponieważ nie zgłoszono więcej 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 XIV/168/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopad 2019 r. w 
uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Głubczyce stała się obowiązująca. 
 
d/.  Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
likwidacji wydzielonych rachunków dochodów (druk nr 176/19) 
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 6 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów stała się obowiązująca. 
 
e/. Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy 
Głubczyce" (druk nr 180/19) 
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 XIV/170/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2019 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 
Gminy 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 179/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
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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 XIV/171/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 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. 
 
 
g./ Przewodniczący Rady K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób 
bezdomnych (druk nr 174/19) 
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 XIV/172/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 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 
przyj ęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami realizuj ącymi zadania publiczne w 2020 roku (druk nr 181/19) 
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 XIV/173/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku stała się obowiązująca. 
 
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  
Pytanie dot. kostki brukowej sprawdzimy i jeśli jest potrzeba to naprawimy 
Ściek wzdłuż ul. Moniuszki - wykonawca to poprawił, ale to jest ciągle źle zrobione, co roku 
cos poprawiamy. Modernizacja oświetlenia przy ul. Krasińskiego robimy lub już jest 
zrobione, musze to sprawdzić. Sprawa cegielni, od ul. Bytomskiej jest zagrodzone musimy to 
sprawdzić, Straż Miejska to sprawdzi, ciągle jest z tym problem. Wielokrotnie ten temat 
przewija się w naszych rozmowach. 
 
Ad. pkt  11 
Wolne wnioski i informacje 
Radny Z. Serwetnicki - zaprosił wszystkich na spotkanie z mikołajem 7 grudnia od godz. 
11:001 w sali gimnastycznej LO 
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Radna K. Lenartowicz - zaprosiła do Stajni na ul. Warszawskiej 7 grudnia godz. 10:00 na 
spotkanie jak poradzić sobie z psem na Sylwestra, jak pomóc psu. 
Radny B. Kowalczyk - świata koło kościoła trzeba było by usunąć, czy jest jakiś nowy 
pomysł? 
Burmistrz A. Krupa - te światła stwarzały problem, gdy przejęliśmy tą drogę to tylko 
wyłączyliśmy je, nie będziemy ich likwidować.  
Radny M. Monasterski - po remoncie chodnika koło SP 2 dlaczego część rynsztoków zostało 
starych?  Taki jest wymóg konserwatora, aby wykorzystać stare. 
Burmistrz A. Krupa - dobrze, że zostały stare, które się nadają. Często jest tak, że te stare 
dłużej służą jak nowe.  
Radna B. Piechaczek - bardzo niewiele jest rynsztoków, które pozostały. 
 
Ad. pkt 12 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XIV Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  16:50. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad: Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Anna Hauptman-Głogiewicz   Rafał Zwarycz             Kazimierz Naumczyk 


