
 PROTOKÓŁ Nr XV/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 18 grudnia 2019 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
 
Wiceprzewodniczący obrad A. Buchaniec otworzył XV Sesję Rady Miejskiej, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 20 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 - 20 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Przewodniczący obrad A. Buchaniec przedstawił porządek obrad za jego przyjęciem 
głosowało, zaproponował w pierwszym punkcie składanie życzeń oraz dzielenie się 
opłatkiem: 
Za jej przyjęciem głosowało - 19 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. 
Wobec tego porządek przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad - Życzenia Świąteczno - Noworoczne. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2020-2030,  
- przedstawienie projektu uchwały  
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  przedłożonego  
  projektu  uchwały 
- głosowanie nad projektem uchwały  

b) uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2020, 
- przedstawienie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej na rok 2020 
- odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej  
  proponowanych przez stałe  Komisje Rady Miejskiej 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego 
przez 
  Burmistrza projektu budżetu na 2020 r., 
- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i  wniosków stałych komisji, 
- dyskusja oraz głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do uchwały budżetowej  
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza. 

c) zmian w budżecie na 2019 rok, 
d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 

ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu 
dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok, 

f) zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Bogdanowice do kategorii 
publicznych dróg gminnych, 

g) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, 
h) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
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j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, 

k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce, w roku szkolnym 
2019/2020, 

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

m) stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę 
Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

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. 
 
Przewodniczący obrad złożył życzenia świąteczno - noworoczne radnym  
i wszystkim obecnym na obradach sesji. 
 
Ad. pkt 2 
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 - 18  radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 2. 
Zatem protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt 3 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Nie zgłoszono. 
  
Ad. pkt 4 
a/ Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2020-2030 (druk nr 175A) 
Następnie Skarbnik E. Pomes odczytała Uchwałę nr 452/20149 z dnia 17 grudnia 2019 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Oplu nt. opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
 
Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał pozytywną opinię z wspólnego posiedzenia 
komisji Rady Miejskiej. Następnie zwrócił się do Radnych czy są pytania? Nie było, zatem 
poddał pod głosowanie projekt uchwał - imienne wyniki głosowania przedstawia Załącznik 
Nr 3 do protokołu. 
 
Zatem Uchwała Nr XV/174/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030 stała się 
obowiązująca. 
 
b/.  Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2020 rok(druk nr 172A) 
Skarbnik Gminy przedstawiła ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej na rok  
2020 oraz poinformowała Radnych o naniesionych poprawkach zgodnie z uchwałą  
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Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 450/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w 
sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głubczyce na 2020 rok 
a następnie odczytała przedmiotową opinię RIO. 
 
Komisja wspólna Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. zaopiniowała 
pozytywnie bez uwag przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu na 2020 rok. 
 
Dyskusja: 
Radny R. Piwowar - dotyczy modernizacji ul. Tuwima za 200 tys. złotych - byłem tam  
i zastanawiam się dlaczego przy tak małym budżecie dlaczego będziemy przebudowywać tą 
drogę to jest betonówka i wcale nie jest w tak złym stanie, 
ul. Chopina - tez nie jest tragiczna nawierzchnia to budzi wątpliwości dlaczego akurat jest to 
priorytet, 
ul. Żytnia - nie jest ulica asfaltową - tutaj można dyskutować ale ul. Wiejska i ul. Staszica - to 
są dwie najbardziej godne uwagi ulice do remontu w 2020 roku.   
Dziwne, że nie został mi udzielony głos na komisji jak trzeba było omawiać projekt budżetu.  
Jeżeli mamy tak mało pieniędzy w budżecie to dlaczego nie robimy tego co jest najważniejsze 
- były pieniądze na remont targowiska to zostały przesunięte na zrobienie drogi w Nowym 
Rożnowie byłem tam i zobaczyłem, że droga ta prowadzi do dwóch nowo wybudowanych 
budynków, z czego jeden nie jest jeszcze zamieszkany. 
Na modernizację oświetlenia ulicznego mamy w nowym budżecie tylko 200 tyś. złotych  
a prąd idzie w górę, może lepiej dołożyć do modernizacji oświetlenia aby oszczędzać. 
Pan Burmistrz w 2019 roku odpowiedział mieszkańcom ul. Wiejskiej że w kolejnym roku 
zostanie wyremontowana ich ulica a w budżecie na 2020 rok brak jest tych środków na 
remont tej ulicy. 
 
Radna E. Słodkowska - proszę aby Burmistrz podał jakimi kryteriami kierujecie się wybierają 
drogi do remontu? 
W budżecie jest chodnik w Głubczycach Sady - na pewno nie jest on tak konieczny jak 
chodnik do Grobnik? 
Powinniśmy oszczędzać a marnujemy energię - na ul. Plebiscytowej jest bardzo słabe 
oświetlenie zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców za to w parku miejskim pomnik Armii 
Czerwonej oświetlony jest z każdej strony. 
 
Odpowiedź Burmistrza Głubczyc 
Jeżeli chodzi o kryterium wyboru dróg do remontu to zawsze można dyskutować - jedna jest 
bardziej zła druga mniej zła. Pewnie jak będziemy mieli więcej pieniędzy to zrobimy więcej 
dróg- ul. Chopina jest w bardzo złym. Taki miałem plan aby wyremontować całe to osiedle i 
jak się uda to na przyszły rok będziemy mieli juz całe to osiedle zrobione i będzie porządek. 
Jeżeli chodzi o ul. Tuwima - to tam też są domy i dojazdy do garaży ta droga już chyba 2 albo 
trzy razy spadla z budżetu, ul. Żytnia to jedyna polna ulica w mieście, mieliśmy wcześniej 
problemy z wykonawca dokumentacji ale już udało się ją wykonać i możemy zająć się tą 
drogą.  
Jeżeli chodzi o ul. Wiejską - była petycja mieszkańców w sprawie jej remontu i po rozmowie 
poinformowałem, ze w pierwszej kolejności musi odbyć się tam remont kanalizacji i GWiK 
Sp.z o.o. poinformowała nas, że postara się ten remont kanalizacji wykonać do 2021 roku i 
wtedy będziemy mogli zająć się tą ulicą. 
ul. Staszica - jest też do zrobienia, tam jest dużo terenów zielonych, niezamieszkałych, do 
tego momentu gdzie mieszkają ludzie jest chodnik i mogą swobodnie po nim dojść, tam 
konieczny jest remont nawierzchni ale jest to ulica, do której możemy otrzymać 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych jeżeli takowe będą. 
W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo, że remonty ul. Raciborskiej i ul. Powstańców 
zakwalifikowały się do Regionalnego Programu Budowy Dróg i będziemy prawdopodobnie 
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dokonywać zmian w budżecie na 2020 rok jeżeli okaże się, że otrzymamy na nie 
dofinansowanie. 
Oświetlenie będziemy starać się modernizować i jak najwięcej wymieniać na ledowe, nie 
planowałem oświetlania pomnika w parku to jest zrobione przy okazji remontu parku, jeżeli 
chodzi o ul. Plebiscytowa to faktycznie są tam złe rodzaje lamp ale ten projekt został 
wykonany jeszcze jak nie byłem burmistrzem - to jest najgorsze oświetlenie w mieście i 
postaramy się tym zająć w 2020 roku. Szczególnie aby doświetlić przejścia dla pieszych. 
Jeżeli chodzi o chodnik do Grobnik to jest inwestycja przy drodze krajowej i my możemy 
tylko pisać pisma w sprawie konieczności jego budowy ze względów bezpieczeństwa 
mieszkańców.  
Głubczyce Sady konieczne jest przejście dla pieszych ale drogi wojewódzkie wydadzą zgodę 
jeżeli będzie chodnik. 
 
Radna E. Słodkowska - rok temu przy planowaniu budżetu była mowa, że remont  
ul. Królowej Jadwigi będzie kosztował 400 tys. złotych a w tym roku w budżecie jest kwota 
200 tys. zł. co tak zaniżyło tą cenę remontu. Jutro na swoim fanpage opublikuję zdjęcia ul. 
Wiejskiej i ul. Reymonta i niech mieszkańcy sami ocenią, która ulica jest w gorszym stanie.   
 
Odpowiedź Burmistrza - koszt remontu ul. Królowej Jadwigi tak spadł ponieważ nie 
będziemy robić oświetlenia i nie będziemy odtwarzać tego rynsztoku jaki mamy w 
zaleceniach konserwatora. Tylko wyremontujemy nawierzchnię. Prace jednak będą musiały 
poczekać bo jestem po spotkaniu z Zakładami Gazowniczymi i oni chcieliby w roku 2020 
wymienić instalację gazowa w tej ulicy. 
 
Radny R. Piwowar - zapytanie do Burmistrza - czy ma Pan przygotowana jakąś rezerwę  
w budżecie na remont basenu miejskiego ponieważ z tego co wiem jest w złym stanie. 
 
Burmistrz A. Krupa - zobaczymy jak zakończymy budżet w 2019 roku, w pierwszej jak będą 
zmiany to chociaż może uda się zrobić jakąś dokumentację - jeżeli chcielibyśmy zachować w 
takiej samej część jak obecnie nasz basen to koszty będą ogromne i na pewno 
realizowalibyśmy taka inwestycję przez kilka lat. Z informacji jakie posiadam to jedna gmina 
zamierza wyremontować mniejszy basen i jest to koszt ok. 10 mln złotych.) 
 
Radny B. Kowalczyk - myślę, ze można by zastanowić się nad wykorzystaniem baterii 
słonecznych do lamp ulicznych, jeżeli chodzi o szukanie konkurencyjnych wykonawców to 
może powinniśmy ogłoszenia zamieszczać jeszcze w jakiejś specjalnej bazie aby dotrzeć do 
większej liczby potencjalnych wykonawców.  
 Możemy rozmawiać każdy radny ma jakieś ciekawe propozycje na oszczędności może 
będziemy się częściej spotykać i wspólnie omawiać te propozycje i szukać wspólnych 
rozwiązań. Może rozpoczniemy oszczędzanie od samych radnych, w naszej gminie Radny 
funkcyjne otrzymuje o 100% większa dietę niż radny niefunkcyjny, mamy aż trzech 
wiceprzewodniczących, może zmniejszymy ich liczbę i zmniejszymy też różnice pomiędzy 
funkcyjnymi a nie funkcyjnymi i te oszczędności przekażemy np. na oświetlenie solarne. 
Pokażmy mieszkańcom, ze potrafimy oszczędzać i zacznijmy od siebie! 
 
Radna B. Piechaczek - wykonawcy którzy są zainteresowani pracą to maja takie programy, że 
same wyszukują ofert, tylko czy my jesteśmy gotowi finansowo na oferowane przez nich 
stawki? Solary nie zawsze się sprawdzają np. w taki dzień jak dzisiaj nie zadziałają, są jeszcze 
inne możliwości my z Z-cą Burmistrza zastanawiamy się nad innymi rozwiązaniami.  
 
Radny A. Kocoń - zapytanie do Burmistrza - czy w 2020 roku możemy wrócić do sprawy 
płatnych parkingów w mieście - zawsze mogą to być jakieś wpływu do budżetu. 
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Radny B. Kowalczyk - powinniśmy się częściej spotykać, radni posiadają dużą 
wiedzę  
w różnych tematach ale nie dzielą się z pozostałymi. 
   
Radna E. Słodkowska - w opinii mieszkańców 3 Wiceprzewodniczących - nie jest to 
akceptowane - można powiedzieć, że jest to „pasożytowanie na krwawiącym budżecie 
gminy”. 
Wiceprzewodniczący Pan A. Buchaniec dwa razy prowadził sesję a pozostali 
Wiceprzewodniczący nie wykazują żadnej aktywności - szkoda tylko pieniędzy na takie diety. 
 
Przewodniczący obrad A. Buchaniec - praca w radzie nie polega tylko na prowadzeniu obrad 
sesji. 
 
Radny R. Piwowar - mam jeszcze zapytanie do Burmistrza - kiedyś były plany na 
przygotowanie 25 działek pod budownictwo przy ul. Wrocławskiej czy nie można się nad tym 
tematem zastanowić - jeżeli uzbrojenie kosztuje bardzo dużo to można spróbować sprzedać 
nieuzbrojone. 
 
Radna B. Piechaczek - przy ul. Wrocławskiej zastanawialiśmy czy aby nie przeznaczyć na 
działki bliźniacze. 
 
Radny K. Naumczyk - dzisiaj tak z pozycji bocznej - budżet na 2020 rok jest budżetem 
większym niż ten na 2019 rok wygląda to pięknie  ale w roku mijającym przeznaczyliśmy 31 
mln na oświatę a w 2020 musimy przeznaczyć 34 mln złotych - w ciągu roku musimy wydać 
o 3 mln zł. więcej na oświatę i martwimy się, bo chyba tej styczniowej podwyżki nie ma 
zaplanowanej już nie mówię o podwyżce najniższego wynagrodzenia. Chcę wywołać 
dyskusję co robić aby za rok , 2, 3 mieć za co funkcjonować. 
W roku 2019 wydaliśmy 7 mln złotych na inwestycji niestety w roku 2020 planujemy już 
tylko 4 mln na inwestycje bo 3 mln złotych musimy dodać do Oświaty. 
Jeżeli o chodzi o remont basenu miejskiego to już dzisiaj uważam, że nie będzie nas na niego 
stać. Musimy pomyśleć jak współpracować z innymi gminami jak wywalczyć większe środki 
na funkcjonowanie gmin.    
 
Radna E. Słodkowska - dziękuję za klasę z jaka Pan Wiceprzewodniczący prowadzi obrady. 
Bardzo nie podoba mi się jak Pan Przewodniczący atakuje Polski Rząd . Te długi to nie 
zrobiły się przez jeden rok - masa ludzi wisi z długami za czynsze, podatki - to dzieje się 
przez lata. Pan atakuje rząd a jednak rząd coś daje robimy ulicę Kozielska i budujemy żłobek. 
Nauczycielom należą się pieniądze bo wykonują ciężką pracę. 
 
Radny R. Piwowar - nie wymyślamy zadań, jesteśmy świadomi o tym nie trzeba 
przypominać, nie jesteśmy jakimiś ułomami, my tylko proponujemy zamianę zadań 
inwestycyjnych na kolejny rok. A Pan Przewodniczący Naumczyk celowo wrzuca tematy do 
kłótni.  
 
Radna B. Piechaczek - może w kilka gmin napiszemy protest przeciwko tak dużym 
wydatkom - czy znamy dokładnie o jaką kwotę zostały nam obniżone wpływy? 
Czy wiecie Państwo kiedy zostały podpisane umowy na realizację takich zadań jak budowa 
żłobka i remont ul. Kozielskiej jestem wdzięczna Bogu, że mamy tak dobrą pogodę, która 
pozwala późną jesienią wykonywać takie inwestycje.  
 
Radny P. Buczek - zaległości z poprzednich lat maja wpływ na rok bieżący, powinniśmy 
mówić ile pieniędzy do budżetu przychodzi i mówić dokładnie na co musimy wydawać - 
szkoda, że przychodzą tak późno ale przychodzą. Trzeba też powiedzieć jakie zobowiązania 
są nakładane na gminy, przychodzi kilka milionów a wydatki są kilkunasto milionowe. 
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Przewodniczący obrad - budżet gminy wzrasta w porównaniu z rokiem bieżącym ale niestety 
wydatki wzrastają niewspółmiernie do wpływów. 
 
Odpowiedzi Burmistrza A. Krupy 
a) ul. Królowej Jadwigi planujemy wykonać samą jej nawierzchnię ale dopiero jak zakłady 
gazownicze wymienią instalację gazową - jesteśmy po rozmowach i firma planuje to zadanie 
w roku 2020. 
Chciałbym poinformować radnych jest taka jedna zasad przy planowaniu, konstruowaniu 
budżetu - tzw. Reguła Rostowskiego - dochody bieżące muszą być wyższe niż wydatki 
bieżące - i niestety tak musimy konstruować budżet a może i „stety” bo jak bylibyśmy 
zwolnieni z tej reguły to mogłoby to być groźne dla samorządów. 
Dużo gmin w Polsce ma problemy my nie jesteśmy jeszcze w najgorszej sytuacji. 
b) jeżeli chodzi o remont ulicy Kozielskiej to bardzo bałem się przed jej podpisaniem 
ponieważ informację o tym, że otrzymamy dofinansowanie otrzymaliśmy we wrześniu br. i 
wtedy ogłosiliśmy przetarg ale potencjalny wykonawca odwołał się od tego przetargu i spraw 
zakończyła się w Warszawie. Praktycznie umowa z wyłonionym wykonawcą podpisana 
została na początku listopada i na pewno wszyscy się dziwili jak można roboty rozpoczynać 
na zimę ale na szczęście się udało pogoda nam sprzyja.  
c) jeżeli chodzi o budowę żłobka to umowę podpisaliśmy w miesiącu czerwcu - roboty trwają 
i mam nadzieję, że uda się je zakończyć do końca roku. 
d) jeżeli chodzi o remont i modernizację oświetlenia - to możemy się spotykać i dyskutować, 
ja osobiście nie jestem za bateriami słonecznymi bo są drogie i później trzeba je wymieniać, 
bardziej skłaniałbym się do wymiany na oświetlenie ledowe. 
 
Ponieważ nie zgłoszono więcej zapytań do projektu budżetu Gminy Głubczyce na rok 2020, 
Przewodniczący obrad A. Buchaniec poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne 
wyniki głosowania przedstawia Załącznik Nr 4 do protokołu. 
Zatem Uchwała Nr XV/175/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2020 stała się obowiązująca. 
 
c/.  Skarbnik Gminy E. Pomes  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie na 2019 rok (druk nr 193/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię 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 5 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XV/176/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok stała się obowiązująca. 
 
d/.  Skarbnik Gminy E. Pomes  przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu 
finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 
wydatku uj ętego w wykazie (druk nr 192/19) 
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 XV/177/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania 
każdego wydatku ujętego w wykazie stała się obowiązująca. 
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e/. Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok (druk nr 182A/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 XV/178/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok stała się obowiązująca. 
 
f./  Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Bogdanowice do kategorii 
publicznych dróg gminnych (druk nr 183/19) 
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 XV/179/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Bogdanowice do kategorii 
publicznych dróg gminnych stała się obowiązująca. 
 
 
g./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych (druk nr 
184/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
Radny B. Kowalczyk - w tych opłatach są również opłaty za słupy w trakcie kampanii 
wyborczych, teraz w tej kampanii było tego bardzo dużo i w momencie kiedy się to odkleiło 
w wyniku czy to deszczu czy wiatru robi się to zwykłym śmieciem. Czy ktoś przeliczył jakie 
były koszty posprzątania tego? Czy Straż Miejska robi zdjęcia, żeby wiedzieć do kogo 
wystąpić, może trzeba wykorzystać, że jeszcze niektóre plakaty wiszą? 
Burmistrz A. Krupa - jeśli chodzi o koszty tych rzeczy wyborczych to jest to ok 1200 zł i na 
to została wydana decyzja. Została wydana decyzja za naliczenie kar na wysokość 4 tys. zł, 
ale zrobimy to tak, że jak juz się wszystko wyjaśni to ja Panu na piśmie odpowiem. 
Chciałbym wprowadzić płatne słupy, ale musimy ich mało a po za tym byłby to uciążliwe dla 
naszych mieszkańców bo oprócz ogłoszeń wyborczych większość to są drobne ogłoszenia 
mieszkańców i zmuszanie ich do opłaty to jeszcze nie problem ale ktoś by musiał nad tym 
panować, podejrzewam, że koszty sprawdzania tego były by większe jak wpływy.   
Radny K. Naumczyk - musielibyśmy jeszcze zastanowić się nad opłatami za reklamy na 
naszych terenach, w pasie drogowym 
Burmistrz A. Krupa - jest specjalna ustawa krajobrazowa, z którą nie za bardzo sobie radzą 
miasta. Większości tych  uchwał  

Ponieważ nie zgłoszono więcej 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 XV/180/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych 
stała się obowiązująca. 
 
h./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (druk nr 190/19) 
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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 XV/181/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stała się obowiązująca. 
 
i./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty (druk nr 187/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
Radny K. Naumczyk - proszę podać ile podrożały odpady, które zawozimy do Dzierżysławia? 
Burmistrz A. Krupa - tona za nie segregowane od 2013 roku o 125% w 2013 było 120 zł, na 
2020 rok planowana 270 zł a w 2019 było 220 zł. Co do metody różne miasta robią różnie, 
myślę, że opłata od mieszkania to jest sprawiedliwe.  
Radna B. Piechaczek - na osiedlach jest wolna amerykanka. Pod osłoną nocy ludzie wynoszą, 
potrafią nawet fotele czy kanapy stawiać pod koszami.  
Radna E. Słodkowska - kilka miesięcy temu była podwyżka. Kiedyś Pan mówił. że przez 
kilka lat nie było podwyżki a teraz z okazji Świąt funduje Pan mieszkańcom kolejną 
podwyżkę. Te pieniądze wrócą do gmina, kieszeń będzie drenowana. 
Radny B. Kowalczyk - w domkach jedno rodzinnych nie wszyscy segregują, czy poczyniono 
jakieś kroki aby w tych domkach sprawdzać czy segregują?  
Radny P. Buczek - ustawa która obliguje nas do tego - firmę, która zabiera odpady nie może 
zarabiać a Gmina nie może tracić. Podwyżka nie drenuje kieszeni, ale realizujemy obowiązek 
ustawowy. Uzasadnienie mówi dlaczego musimy podnieść opłaty, nas to nie cieszy, ale co 
zrobić, niestety takie są realia, które nam się funduje.  
Burmistrz A. Krupa - podwyżkę zrobił Minister Kowalczyk i tyle on wymyślił ile mają 
kosztować. Nie chcemy tym ratować budżetu. Gmina tych pieniędzy nie może w inne sprawy 
inwestować, tylko w gospodarowanie tymi odpadami. Wszystkie Gminy muszą się do tego 
dostosować. Te płace też się do tego przyczyniają. Koszty segregacji i odbioru ponoszą 
mieszkańcy nie możemy tym inwestować.  
Radna E Słodkowska - w lutym była dyskusja na ten temat od 2013 roku Pan Bedryj 
powiedział że dokładamy. Trzeba było robić te podwyżki stopniowo to wtedy nie byłoby tak 
dużo. 
Burmistrz A. Krupa - Gmina nie traciła na śmiechach. 
Radny J. Wysoczański - Gmina nasza jest duża, na wsiach każdy mógłby mieć 
kompostownik. a my te odpady odbieramy i płacimy za wywóz odpadów biodegradowalnych, 
może dodać cenę za kompostowanie?  
Radny B. Kowalczyk - oczywiście mamy uzasadnienie, wzrosły płace, w lutym było lepsze 
uzasadnienie jasne i wyraźne a teraz chciałbym sprawdzić czy podwyżka jest zasadna, 
chciałbym sam wyliczyć. Co z domkami jednorodzinnymi, żeby przymuszać do segregacji i 
cóż tymi co mieszkają a nie płacą? 
Burmistrz A. Krupa - będziemy to obserwować, jest obowiązek segregacji i pracownicy będą 
sprawdzać. W domkach jednorodzinnych płacone jest od mieszkańca. W porównania z ilością 
zameldowanych w Gminie to z deklaracji jest zaniżona ilość ale to staramy się sprawdzać. 
Myślimy jak zmniejszyć ilość odpadów biodegradowalnych.  
Radna K. Lenartowicz - gabaryty są bardzo drogie przy oddawaniu, może wzorem innych 
Państw zrobić wystawkę a na drugi dzień dopiero zabierać. 
Radna B. Piechaczek - mieszkania są wynajmowane na osiedlach i właściciel albo zgłasza 1 
osobą lub wcale i jest to problem.  
Radny P. Majewski - może ulotką poinformować mieszkańców wraz z deklaracja co robić 
żeby mniej płacić, dobrym pomysłem są te wystawki, racjonalne kupowanie itp.  
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Radny R. Tkacz - w Czechcach bioodpady są wywożone w jedno miejsce do prywatnego 
gospodarstwa, które robi kompost i część kompostu dostaje gmina a część wykorzystuje to 
gospodarstwo.  
Burmistrz A. Krupa - był pomysł zrobić kompostownik ale nasze przepisy nie pozwalają, 
prywatnie można sobie zrobić, ale nie Gminny bo to duże koszty.  

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 11. 
Zatem Uchwała Nr XV/182/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty stała się obowiązująca. 
Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę. 
 
j./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 191/19) 
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 12. 
Zatem Uchwała Nr XV/183/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r.  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stała się obowiązująca. 
 
k./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce, w roku szkolnym 
2019/2020 (druk nr 188/19) 
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 13. 
Zatem Uchwała Nr XV/184/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r. w 
sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głubczyce, w roku szkolnym 
2019/2020  stała się obowiązująca. 
 
l./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec 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 188/19) 
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 14. 
Zatem Uchwała Nr XV/185/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 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. 
 
m./ Przewodniczący obrad A. Buchaniec odczytał projekt uchwały w sprawie 
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę 
Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (druk nr 185/19) 
Przewodniczący obrad odczytał opinię komisji (Opinie komisji stanowią załącznik). 
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Radny R. Piwowar - czy Pan Panie Burmistrzu mógłby od siebie coś dołożyć dla 
tych najbardziej wybitnych sportowców. 
Radna B. Piechaczek - w sporcie jest to  bardzo trudne żeby to uregulować. 
Radny Z. Serwetnicki - te zmiany to są zmiany kosmetyczne, aktualizowaliśmy uchwałę z 
2011 roku, pochyliliśmy się nad uwagami działaczy. Ta uchwała to nie współzawodnictwo 
szkole to dotyczy zawodników klubowych. Nie będzie można otrzymać i nagrody i 
stypendium. Co do tych nagród specjalnych to może nie pieniądze ale jakieś inne odznaczenie 
dla tych zawodników.  

Ponieważ nie zgłoszono więcej uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 15. 
Zatem Uchwała Nr XV/186/19  Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 grudnia 2019 r. w 
sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę 
Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym stała się obowiązująca. 
 
 
Ad. pkt 4 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
Ad. pkt 5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
Ad. pkt 6 
Odpowiedzi na zapytania udzielił Burmistrz A. Krupa  
Tylko nie odpowiedziałem Pani Radnej Piechaczek co do tych strat, narazie nie mamy 
wyliczeń, dopiero jak rok się skończy to będziemy mogli to wyliczyć.  
 
Ad. pkt  7 
Wolne wnioski i informacje 
Radny R. Piwowar - chciałem tylko dowiedzieć się o zagospodarowanie działek na ul. 
Wrocławskiej  
Burmistrz A. Krupa - tez jestem tym zainteresowany, była koncepcja ale bardzo droga, 
bardziej od Al. Lipowej będziemy się przyglądać. Mamy dwie działki na Karola Miarki 
nieuzbrojone, chętnych nie ma. Wydaje mi się że jeżeli byśmy je uzbroili to i chętnych było 
by więcej i cena była by lepsza.  
Radny B. Kowalczyk - z przykrością muszę stwierdzić, że od kiedy jestem radny to dopiero 
drugi raz mieliśmy sesje na poziomie bez jakiś tam wycinek personalnych, Pan 
Przewodniczący, który nie ma łańcucha proszę, żeby od Pana kolegi Adama trochę się 
nauczył.  
Radna E. Słodkowska - ja mam taka informację dla Pana Naumczyka, jeżeli będzie się Pan 
zachowywał w tak karygodny sposób jak na ostatniej komisji, bardzo obraziło mnie jaka 
Radną zachowania Pana względem do naszego Kolegi Pana Piwowara, powiedział Pan 
„paszoł Won”, chciałam zwrócić Pana uwagę, że obrażając jednego Radnego obraża Pan nas 
wszystkich, mamy różne zdania, możemy się posprzeczać ale szanujmy się. Z okazji Świąt 
nie wniesliśmy wniosku o odwołanie Pana z funkcji Przewodniczącego, aczkolwiek jeżeli 
będzie się Pan dalej się zachowywał w tak karygodny sposób poddamy pod weryfikację Pana 
zachowanie czy pana koalicjanci są zadowoleni z Pana zachowania. Wszystkiego dobrego z 
okazji Świąt.  
Radny R. Piwowar - takie zwracanie się do drugiego Radnego „paszoł won” nie chciałbym 
żeby ktoś w obcojęzycznym zwrocie zwracał się do mnie, jeżeli Pan chce już mnie obrazić to 
po polsku nie w innym języku. To jest najtrudniejsza sesja, sesja budżetowa i proszę zobaczyć 
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jak ona sprawnie przeszła pomimo tego, że mamy inne zdania. Szanujemy się na 
wzajem, czyli nie było tej iskry rzuconej do ognia i mam prośbę do radnych, żeby wyciągnęli 
z tego wnioski. Nie chce kogoś pouczać ani oceniać, ale prośba do Pana Przewodniczącego, 
że jeżeli Pan sobie nie radzi, traci kontrolę nad prowadzeniem sesji, nie będę Pana obrażał 
tylko mogę doradzić niech Pan zmieni lekarza albo zmieni leki.  
Radna B. Piechaczek - 28 grudnia w sobotę w Głogówku będzie spotkanie dotyczące 
wznowienia ksiązki „Kresowe Przesiedlenia”. 
Radny K. Naumczyk - Szanowni Państwo dyskurs na tym polega, że moja rola jest trochę 
inna jak tu siedzę niż wasza, Przewodniczący ma zapanować nad całością, jeśli raz, drugi 
trzeci, że tak nie wolno, taka rola jest Przewodniczącego że musi pilnować sesji, żeby to w 
miarę było dobrze. Jeśli Radni ostentacyjnie wstają, biorą torbę, na moją uwagę, że statut 
mówi wyraźnie, radny wychodzi i chce złamać reguły bo została 10 radnych i nie będzie 
możliwości głosowania nad budżetem, czy to jest w porządku? Na moją uwagę, Odpowiada 
Pan, że Pan nie będzie mi nic dyktował, zabieram torbę i wychodzę, czy to jest uczenie mnie 
kultury? Starajmy się w sposób kulturalny, na zwrócenie uwagi, że nie wolno tak, należy 
kulturalnie odpowiedzieć stop. Nikomu nie będę blokował, jeżeli będziemy merytorycznie 
rozmawiać. Dzisiaj pięknie rozmawiamy, w poniedziałek się nie dało dlatego, że czasami 
prawda boli i wtedy zmienia się temat i rozmawia się o drogach a nie o budżecie.  
Radny P. Majewski - proszę przekazać zwłaszcza Pana Buczka i Pana Wysoczańskiego, żeby 
poinformowali swoich księżych, że u nas też jest remont kościoła i tez potrzebujemy 
pieniążki i żeby nie zagarniali wszystkiego i żeby pomogli naszemu księdzu troszkę w tym 
remoncie, żeby zdobyć jakieś pieniądze gminne.  
Radny B. Kowalczyk - czy w mieście będzie organizowany jakiś pokaz fajerwerków czy 
jakieś miejsce, żeby mieszkańcy mogli sobie je razem wystrzelić, żeby Straż Miejska czy 
Policja w jakiś sposób to zabezpieczała?  
Radna E. Słodkowska - mam propozycję, żeby zakończyć ten rok w dobrym świątecznym 
nastroju proponuję, żeby Pan Przewodniczący w ramach ostatniego wydarzenia przeprosił 
Pana Radnego, wtedy wszystko pójdzie w niepamięć zapomnimy, bo nic nie tłumaczy Pana 
zachowania, Przewodniczący ma taką nie wdzięczną rolę, że musi panować nad emocjami, 
czy się dzieje źle na tej sali czy jeszcze gorzej, przewodniczący powinien łagodzić i swoich 
prywatnych wstawek nie wrzucać bo ja na sesji chce się czuć osobą wyjątkową wybrana 
przez mieszkańców. 
Radna K. Lenartowicz - mam nadzieję, że taki pokaz fajerwerków u nas w mieście nigdy się 
nie odbędzie. Jeżeli już mamy wydać pieniądze na takie rzeczy, które nie są fajne dla 
środowiska, są szkodliwe dla ludzi i wszystkich zwierząt. Proszę, żeby ludzie zastanowili się 
nad odpaleniem petardy.  
Radny R. Tkacz  - niech mieszkańcy Lisięcic zrobią zrzutkę, w Grobnikach ludzie zbierają na 
remont.  
Radny P. Buczek - chodzi o materiały powyborcze po miesiącu powinny zniknąć, faktycznie 
jeszcze gdzieniegdzie te materiały na nas patrzą. Warto jakieś kroki poczynić, żeby tą 
sytuację uporządkować.  
Przewodniczący obrad A. Buchaniec - zapraszam na coroczny bieg sylwestrowy do Nowej 
Wsi Głubczyckiej. 
Burmistrz A. Krupa - bardziej popieram Panią Lenartowicz, większość miast wycofuje się z 
tego. Chciałbym zaapelować, żeby mieszkańcu uważali na siebie i robili w takich miejscach, 
żeby nie szkodzić mieszkańcom. Chciałbym podziękować, za uchwalenie budżetu, on nie 
będzie łatwy mam nadzieję że nasze pesymistyczne prognozy się nie sprawdzą, że znajdą się 
jakieś środki w trakcie roku żeby jak najwięcej w naszym miejsce zrobić, oczkuje od państwa 
podpowiedzi jestem otwarty na rozmowy z wami, merytorycznej rozmowy, jeśli trzeba będzie 
jestem do waszej dyspozycji, życzę zdrowych i wesołych świąt.  
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Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XV Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  18:30. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad:         Przewodniczący obrad: 
Anna Hauptman-Głogiewicz   Rafał Zwarycz             Adam Buchaniec 


