
 PROTOKÓŁ Nr XVII/20 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 26 lutego 2020 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk otworzył XVII Sesję Rady Miejskiej, 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 - 19 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
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) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi 
Prokuratora Rejonowego w Głubczycach, 

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

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu  zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. 
6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
7.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
    międzysesyjnym.  
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje.  
11. Zamknięcie obrad 
 
Ad. pkt 2 
Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny R. Piwowar złożył interpelacje na piśmie oraz zadał następujące pytania: 
R. Piwowar - odniosę się do odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji prosiłem w niej o 
rozbicie na poszczególne świetlice, otrzymałem rozbicie przychodów świetlic natomiast 
wydatki otrzymałem w całości, przychody 13 tys. zł a koszty utrzymania 270 tys. zł. Radny 
otrzymał kolejne interpelacje, które stanowią załącznik do protokołu.  
Zapytania: 
1. W 2019 roku kwota 150 tys. zł została przeniesiona z przebudowy małego targowiska na 
ulicę w Rożnowie tam są trzy domki jednorodzinne i droga kończy się w polu, jeden domek 
jeszcze w stanie surowym, również była wykonana droga przy ul. Krasińskiego do garaży 
blaszaków. Jeszcze w tamtym roku wszystkie lokale usługowe były czynne, droga wygląda 
fatalnie, nie mogą dostawcy dojechać. Na dzień dzisiejszy 5 obiektów handlowych jest 
pustych, 1 jest w trakcie likwidacji. Obiekty należą do GTBS, który jest gminną spółką z tego 
tytułu nie mamy dochodów. Są jeszcze dwa lokale prywatne również zamknięte, nie ma 
zainteresowania najmu. Czy taka gospodarka ma jakiś sens, logikę, ekonomię? Czy 
ważniejsza była droga w Rożnowie dla trzech osób? 
2. Plac Stawowy na ul. Kozielskiej czy są jakieś plany, czy będzie to sprzedawane? Czy nie 
szykuje się jakiś kolejny dyskont w Głubczycach?  
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3. Temat studzienki przy nowo wyremontowanej ulicy Kozielskiej, czy coś w 
tym kierunku wiadomo? 
4. Czy został zlecony projekt na remont ul. Wiejskiej? Jeżeli nie to czy Burmistrz przeznaczył 
środki na ten projekt? Zapadnięta jezdnia na wysokości przepustu przy końcu ulicy drogi czy 
ktoś to sprawdził co tam się dzieje z tym, żeby później nie było tak, że dojdzie to tego 
przebudowa przepustu. 
5. Na sesji 20 października 2019 r., zapytałem o drzewa które rosną na murach obronnych, 
czy jest ktoś tutaj w Gminie odpowiedzialny za przegląd budynków historycznych? W całym 
mieście drzewa są poprzycinane a na murach obronnych rosną dalej.   
6. Byłem ostatnio w USC na pierwszym piętrze, to co zobaczyłem to aż nie wierzyłem parkiet 
50-letni poprzykręcany wkrętami. Czy juz naprawdę nie stać gminy żeby zrobić te 30m 
parkietu? Na dole są kafelki, schody elegancie a wchodzimy na górę, różne rodzaje parkietu 
poprzykręcane wkrętami.   
Radny A. Kocoń - czy będzie dalsza część obwodnicy Głubczyc, czy załapała się do tych 100 
obwodnic? 
Radny M. Monasterski - otoczenie wokół Franciszkanów, tam był problem z podziałem 
geodezyjnym ale już właściciel działki obok wyznaczył punkty geodezyjne i postawił 
ogrodzenie. Teraz wiemy jaka część jest nasza i jest tego niewiele, proszę, żeby to Usługi 
Komunalne wzięły pod swoją opiekę i też wzdłuż muru jest dużo samosiejek, żeby to 
uporządkować. Jaka jest perspektywa czasowa remontu tego muru?  
Radny P. Buczek - ostatnio Zastępca Burmistrza był na spotkaniu w Raciborzu w sprawie 
linii kolejowej, na jakim etapie są rozmowy?  
 
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 - 19  radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1. 
Zatem protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt 4 
a/  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi Prokuratora 
Rejonowego w Głubczycach (druk nr 207/20) 
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 3 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVII/196/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 2020 r.  
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu skargi 
Prokuratora Rejonowego w Głubczycach stała się obowiązująca. 
 
b/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech (druk nr 203/20) 
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 4 do protokołu.  



 3 
Zatem Uchwała Nr XVII/197/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lutego 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech stała się obowiązująca. 
 
Ad. pkt 5 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę  
Nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. pkt 6 
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Radny R. Tkacz - w marcu jest zaplanowana kontrola szkoły podstawowej nie ma określonej, 
która? 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk - najprawdopodobniej będzie to żłobek na ul. Wałowej. 
 
Ad. pkt 7  
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie      
międzysesyjnym 
Nie zgłoszono uwag ani pytań.  
 
Ad. pkt 8 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag ani pytań. 
 
Ad. pkt 9 
Burmistrz A. Krupa - odnośnie świetlic rozumiem, że Pan sugeruje, że są ogromne koszty  
a nie ma dochodu, ale wtedy to nic by się nie opłacało utrzymywać. Targowisko koszty 
utrzymania i dochody podam na piśmie. Działki budowlane, myli Pan pojęcia na ul. 
Dworcowej została kupiona działka pod budownictwo wielorodzinne. Na ul. K. Miarki mamy 
działkę i nadal jej nie możemy sprzedać. Ul. Wrocławska uważam, że projekt został źle 
zrobiony. Koszt uzbrojenia tych działek to 3 mln zł. Mały targ będzie zrobiony, kwestia 
oceny co jest ważniejsze dla kupca jest plac, dla mieszkańców droga i ja uznałem, że to jest 
ważniejsze. Droga na ul. Krasińskiego była zrobiona w części, środek był zdekapitalizowany i 
tam jest wyjazd z domków jednorodzinnych. Mały targ mam nadzieję, że będzie zrobiony. 
Tam samochody dojeżdżają, jest tam zwyczajny parking. Plac Stawowy nie ma uchwały ani 
planu komu sprzedamy. Chcemy to sprzedać, ale kto go kupi to jest jedna nie wiadoma. Nie 
mam i nie chce mieć takiej władzy, żeby decydować kto ma to kupić. Studzienka nie znam 
tematu, ale zostanie to przekazane do Usług Komunalnych. Remont ul. Wiejskiej nie został 
ujęty w planie i narazie nie zostanie. GWiK ma zrobić remont wodno-kanalizacyjny. Kiedy to 
będzie zrobione to na następny rok jeśli radni się zgodzą będzie to wpisane do budżetu. Mur 
to nie jest prosta sprawa, żeby to wyciąć, trzeba to czymś dobrze spryskać. USC z tego co Pan 
mówi, to wynika, że jest tam tragedia, przejdę się tam i zobaczę, nie zwróciłem wcześniej na 
to uwagi. Nikt też wcześniej o tym nie wspominał.  
Obwodnica nie załapała się do tego projektu 100 obwodnic, jest na liście nr 2, ale napisaliśmy 
do ministra z argumentacją o przesunięcie na listę nr 1 i jest tam też mowa o Grobnikach, jest 
to decyzja rządowa.  
Otoczenie Franciszkanów teraz mamy jasną sprawę jaka część jest nasza i będziemy starali 
się to utrzymywać. Samosiejki postaramy się to rozwiązać kompleksowo. Remont muru, 
kosztorys jest na 150 tys. zł w budżecie teraz tego nie mamy. Wiele rzeczy jest do remontu, 
ale nie mamy na to środków.  
Zastępca Burmistrza K. Bedryj - centrum tych starań o przywrócenie linii kolejowej było w 
naszej gminie. W poniedziałek byłem w Raciborzu w sprawie rewitalizacji kolei do 2023 roku 
i na to się nie załapaliśmy. Są też listy na rewitalizację do 2028 roku, można się zapisywać, 
ale trzeba mieć 15% udziału. W Raciborzu podjęliśmy wspólny apel i zwróciliśmy się do 
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Marszałka Opolskiego i Śląskiego o pomoc. Na naszej stronie internetowej jest zakładka 
gdzie są zamieszczane wszystkie te informacje.  
 
Ad. pkt  10 
Wolne wnioski i informacje 
Radny R. Piwowar - koszty poniesione przez Gminę na targ chodzi mi o stary plac nie o 
nowy. Droga do garaży to nie ta droga do domków jednordzinnych tylko ta od Inter Marche 
tam są same garaże blaszaki. Jestem codziennie na małym targu nie dziwię się, że tam stoją 
puste lokale jak tam nie da się dojść. 
 
Ad. pkt 11 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XVII Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  15:50. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad:         Przewodniczący obrad: 
Marcelina Wieliczko - Buchaniec   Rafał Zwarycz           Kazimierz Naumczyk 


