
 PROTOKÓŁ Nr XX/20 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 17 czerwca 2020 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk otworzył XX 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: 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Informacja o przyznanych nagrodach i stypendiach sportowych w 2020 roku. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głubczyce za 2019 rok. 

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głubczyc wotum zaufania. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2019r., 
ocena wykonania budżetu za 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

b) przedstawienie uchwały Nr 108/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2019 r., 

c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2019 r., 
d) przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2019 r., 
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Głubczyc, 
f) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r., 
g) dyskusja, 
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019 r., 
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019r.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2020 rok, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019 - 2030, 
c) przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych, 
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Głubczyce na cza oznaczony do lat trzech,  
e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 

przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
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. 
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11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. pkt 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej K. Naumczyk odczytał listę sportowców nagrodzonych 
stypendiami oraz nagrodami sportowymi. 
 
Ad. pkt 3 
Przyjęcie protokołu z obrad sesji. 
Radny R. Tkacz zgłosił zastrzeżenie, że w protokole z sesji 6 maja nie została ujęta cała 
wypowiedź dot. PKP. 
Nie zgłoszono więcej zastrzeżeń do protokołów, przystąpiono do przyjęcia poszczególnych 
protokołów: 
Protokół Nr XVII z dnia 26.02.2020 r. 
Za głosowało - 17 radnych, wstrzymało się - 2, przeciw - 1 
 
Protokół Nr XVIII z dnia 25.03.02020 r. 
Za głosowało - 15 radnych, wstrzymało się - 3, przeciw - 2 
 
Protokół Nr XIX z dnia 6.05.2020 r. 
Za głosowało - 15 radnych, wstrzymało się - 1, przeciw - 4 
 
Ad. pkt 4 
Interpelacje i zapytania. 
Radny R. Piwowar złożył interpelacje w formie pisemnej.  
Radny R. Tkacz: 
1. Niektóre ulice w mieście i na wioskach nie są oświetlone czy wynika to z oszczędności?   
2. Jak wygląda sprawa Orlików, obecnie może przebywać na nim 6 osób czy ta liczba będzie 
zwiększona? 
 
Radna E. Słodkowska - odczytała interpelacje złożone w formie pisemnej oraz zadała 
następujące pytania: 
1. Oświetlenie ulic, jak długo mieszkańcy będą jeszcze bez prądu? Z wywiadu Pana 
wyczytałam, że wynika to z oszczędności, w takim razie jakie one są? 
2. Basen, skąd kwota 10 mln za remont ? 
3. Jaka kwota były przeznaczona w 2019 roku na współprace z TV Pogranicze? Całe 
pieniądze publiczne jakie były przeznaczone na TV Pogranicze. 
4. Przejazd dzieci do szkół. Przez 4 miesiące dzieci nie dojeżdżają czyli na pewno są z tego 
oszczędności? 
5. Jaki jest dług Gminy Głubczyce na dzień 1 czerwca 2020 r. ? 
6. Oszczędności z powodu COVID - 19 nie odbędą się żadne imprezy czy możemy te środki 
przekazać na pomoc mieszkańcom ? 
7. Ile dzieci skorzystało z komputerami zakupionych z programu ? 
 
Radny R. Piwowar: 
1. Komin na Lidlu czy coś się dzieje w tej sprawie? 
2. Pietrowice Głubczyckie przejmie ludzi z basenu, czy w związku z tym zwiększone są bufy 
na większą ilość ludzi, robione jest coś w tym kierunku? 
3. Czy było przymierzanie się do remontu ul. Krakowskiej ? 
4. ul. Żytnia co będzie się działo z remontem tej ulicy? 
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Radny A. Buchaniec: 
1. O ile wzrosły rachunki za prąd w związku podwyżkami oraz jaka była rekompensata z 
Państwa? 
2. Czy podejmie Pan jakieś działania w związku z emisją w Kurierze Opolskiem reportażu, 
który żenująco zmontowano, chodzi mi o kroki prawne? 
 
Radny P. Buczek - czy budynek słodowni był kiedykolwiek gminny?  
 
Radny J. Ogar - czy znajdą się w drugim półroczu środki na dofinansowanie na wymianę 
źródła ciepła? 
 
Radny B. Kowalczyk: 
1. ul. Moniuszki z czym jest związany remont? 
2. Czego dotyczyły rozmowy w dniu 15 czerwca z ministrem J. Kowalskim? 
3. Czy odbyło się dzisiaj jakieś spotkanie w Raciborzu? 
 
Ad. pkt 5  
Debata nad Raportem o stanie Gminy Głubczyce za 2019 rok. 
Radna E. Słodkowska - pkt. 6 promocja gminy, łączna kwota ponad 400 tys. zł, rozumiem, że 
gmina powinna się promować, ale dobry gospodarz sam się dobrze może promować poprzez 
zachowanie itp, 40 tys. zł miesięcznie to bardzo dużo. Pkt. 10 zaskakują mnie informacje, że 
przy deficycie mieszkań w 2019 r. sprzedano na wolnym rynku 7 mieszkań. Uważam, że nie 
powinno być tego miejsca. Eksmisje, uważam, że powinniśmy się pochylić ponad wszystkie 
podziały i wypracować jakiś system ponad wszystkie podziały i wypracować jakiś system 
naprawczy. 4 mln długu za mieszkania, jak można doprowadzić do takiego długu. Pan mówi, 
że nie mamy pieniędzy? Mamy tylko trzeba po nie sięgnąć. Ja ma pomysły, ale nikt nie chce 
ze mną rozmawiać. Jak można doprowadzić do 4 mln długu za mieszkania. 
Radny A. Kocoń - pkt 7 ochrona zdrowia, zakupiono alkomat i przekazano na KPP 
Głubczyce, czy nie można w innym miejscu też postawić np. obok Ratusza? 
Radny B. Kowalczyk - pkt 18 budowa DPS, w którym miejscu będzie ? Czy planujemy 
budowę lokali mieszkalnych? Film  materiał promocyjny, gdzie wypuszczono ten film? 
 
Ad. pkt 6 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019rok 

a) Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 
b) Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła uchwałę Nr 108/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2019 r., 

 
c) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej A. Podstawka przedstawiła opinię Komisji 

Rewizyjnej na temat wykonania budżetu za 2019 r., 
 

d) przedstawienie opinii pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2019 r., 

Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał pozytywne opinie stałych komisji Rady 
Miejskiej. 
 

e) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głubczyc, 
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f) Skarbnik Gminy E. Pomes przedstawiła uchwałę Nr 179/2020 z 

dnia 1 czerwca 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2019 r., 

 
g) dyskusja, 

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani pytań  
 

h) Projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019 r. (projekt druk 
221/20), 

Ponieważ nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie: 
Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 3, wstrzymał się – 3.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 4. 

Zatem Uchwała Nr XX/213/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Głubczyce za 2019 rok została podjęta. 

 
i) Projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2019 r. (projekt druk Nr 222/20) 
Ponieważ nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie: 
Za głosowało – 14 radnych, przeciw – 4, wstrzymał się – 2. 
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik Nr 5. 

Zatem Uchwała Nr XX/214/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 
roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głubczyc z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Głubczyce za 2019 rok została podjęta. 

Ad. pkt 7 
a/  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie na 2020 rok (druk nr 223) 
Radny R. Piwowar - ul. Powstańców, przeznaczona bardzo duża kwota. Czy te potężne 
pieniądze na tą ulicę poprawią tam bezpieczeństwo? Świetlica Bernacice czy możecie 
wytłumaczyć o co chodzi z tymi świetlicami? Remont prawie 130 tys. zł teraz dodatkowe 15 
tys. zł, a wynajęta była raz za 123 zł, spotkanie nie odpłatne od 2014 roku zero, ani razu nie 
wykorzystano, po co my to robimy?  
Burmistrz A. Krupa - byli tacy burmistrzowie co posprzedawali te świetlice Pomorzowice, 
Opawica, Bernacice, Biernatów. Gdzie zrobić choćby zebranie sołtysa? Druga sprawa to 
rzecz filozofii czy mieszkańcom coś się należy? Czy są to mieszkańcy innej kategorii? Są 
świetlice, które są wykorzystane dobrze lub bardzo dobrze. Według mnie Pan jest nie szczery 
i usiłuje Pan podzielić mieszkańców. W programie Razem dla Głubczyc było utworzenie 
DDP gdzie chcecie to zrobić? Trzeba te świetlice utrzymać. Naszym urzędnikom sołtysi nie 
zgłaszają imprez dla mieszkańców. Niech Pan się zastanowi nad swoim dociekaniem i będzie 
szczery. 
Radny R. Piwowar - pytam czy jest sens na wydawanie takich pieniędzy? 
Burmistrz A. Krupa - jest sens. 

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 XX/215/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok stała się obowiązująca. 
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b/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019 - 2030 (druk nr 225/20) 

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 XX/216/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 
2030   stała się obowiązująca. 
 
c/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyj ęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych (druk nr 220A/20) 

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 XX/217/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagradzania Uczniów Uzdolnionych stała się obowiązująca. 
 
d/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na cza oznaczony do lat trzech (druk nr 
219/20) 

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 XX/218/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głubczyce na cza oznaczony do lat trzech stała się 
obowiązująca. 
 
e/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonej 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 
218/20) 

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 XX/219/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 
przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stała 
się obowiązująca. 
 
Ad. pkt 8 
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie 
międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. pkt 9 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. pkt 10 
Burmistrz A. Krupa - oświetlenie uliczne jest wyłączone od godz. 24 do 4 tam gdzie jest to 
technicznie możliwe. W większości mamy zegary astronomiczne i regulujemy ten czas. Godz. 
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24 to czas kiedy ludzie już nie pracują. Nikt w tej sprawie się do nas nie zwracał. Jedna Pani 
dzwoniła, że czuje się niebezpiecznie. Prosiłem Komendanta Policji, aby w tym czasie były 
wzmożone patrole policyjne. Oszczędności przy 1/3 wyłączonego oświetlenia i jeśli byłoby 
wyłączone do końca roku to było był ok 300 tys. zł więc to nie jest mało. Myślę, że ludzie 
rozumieją to. Orlik 6 osób, była interwencja o tym decyduje dyrektor szkoły. Działa zgodnie 
z zaleceniami sanitarnymi. Podejrzewam, że to wynika z tego. Chciałbym, żeby w okresie 
letnim były czynne boiska szkole, ale też proszę mieć świadomość kosztów, ze względu na 
wymogi. Pani Radna Słodkowska mówi o oszczędnościach i to wynika z dwóch rzeczy, 
jedne, które wynikają odgórnie na które nie mamy wpływu. Powinniśmy maksymalnie 
oszczędzać, za kwiecień mamy 700 tys. zł mniej za podatek dochodowy, jeżeli to będzie 
przez kolejne miesiące to budżet możemy mieć mniejszy o 3 mln zł i to będzie kwota, którą 
trzeba będzie gdzieś znaleźć. Wpływają wnioski o umorzenia części lub całości i w 
uzasadnionych wypadkach będziemy pozytywnie to rozpatrywać. Musimy reagować. Rząd 
zwleka z pomocom samorządowcom o tym nikt nie mówi. Podobno w tarczy 4 będzie można 
wziąć kredyt omijając system ostrożnościowy, ale ponoć wydatki muszą być mniejsze jak 
dochody co jest trudne. Z zadłużeniem nasza gmina nie jest w złej sytuacji. Mamy o połowę 
mniejsze zadłużenie na mieszkańca niż ościenne gminy. Basen - usłyszałem od wójta z jedne 
z gmin. Branice firma wyceniła remont na 10 mln zł a basen jest tam dużo mniejszy. Teraz 
nie ma żadnych środków zewnętrznych. Chciałbym zrobić dokumentację. Była zrobiona 
koncepcja przez studentów, ale trochę na wyrost. Problem jest z eksploatacją basenu. 
Chciałbym ten basen utrzymać. Promocja gminy, kwota jest duża ale ok 80% to jest projekt 
unijny i z tego finansujemy to. Dofinansowaliśmy publikację książki o kresach. Dojazdy do 
szkół płaciliśmy PKS bo nie było wiadomo co będzie ze szkołami dalej, a za bilety 
musieliśmy płacić z góry. Dług ok. 15%. Oszczędności z imprez masowych, będą na pewno, 
ale Państwo też głosowaliście za remontem ul. Raciborskiej do którego trzeba mieć wkład 
własny. Komputery rządowe z programu zdalna szkoła, wstrzymaliśmy się z zakupem. 
Ustawa covid 19 była pisana na kolanie i to jest źródło nieszczęść np. rezygnacja z 
przetargów. Nie pozwoliłem na to. Przedsiębiorcy ceny podnieśli np. w kwietniu laptop 
kosztował 1850 a w maju kupiliśmy za 954 zł i dzięki temu kupiliśmy 92 komputery. 
Wszyscy, którzy złożyli wniosek dostali komputery. My juz jesteśmy w dobrej sytuacji w 
razie gdyby miało by to wrócić. Nie wykluczone, że dzieci nie wrócą jeszcze do szkół 1 
września. Bazuję na informacja Ministerstwa Zdrowia.  
Zastępca Burmistrza K. Bedryj - komin został już zgłoszony. 
Burmistrz A. Krupa - Pietrowice bardzo bym chciał, żeby te obawy się spełniły i były kolejki. 
ORW nigdy nie przynosił dochodów. Jest dzierżawca na restaurację hotelową, na bar 
zrezygnował. ul. Krakowska czekać będzie bo gorsza jest ul. Stasica i ul. Wiejska i to są ulice 
w pierwszej kolejności a jeszcze w pierwszej kolejności będzie ul. Żytnia. Jeżeli czarne 
prognozy się nie sprawdzą to ul. Żytnia idzie pierwsza do roboty. Koszty energii nie wiem 
dokładnie, była rekompensata ale dokładnie ile nie jestem w stanie powiedzieć. TVP 3 
reportaż wiedząc o tym, że tv manipuluje wypowiedziami mam nagrane to co mówiłem 
jednocześnie i zostanie to wyemitowane w TV Pogranicze. Nie planuję żadnych działań, bo to 
nie ma sensu. Przyjeżdżają Panowie z gotową wizją. Nie będę więcej udzielał wywiadu TVP 
3. Słodownia nigdy nie należała do gminy. Należała kiedyś do Zakładów Piwowarskich i to 
oni sprzedali prywatnemu właścicielowi. TVP uważa, że poświnieniem wyremontować 
wszystkie ruiny w mieście, na ul. Niepodległości stoi budynek po PSS może też ma 
wyremontować. Dofinansowanie do piecy nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 
Chciałbym żeby wszyscy dostali. Remont na ul. Moniuszki nie wiem co dokładnie robią. 
Rozmowy 15 czerwca organizatorem był Starosta z inicjatywy Ministra i dot. reaktywacji 
kolei Racławice Śląskie - Racibórz. Koszty są bardzo duże, nas na to nie stać. Chociaż patrząc 
na nasze zadłużenie, jeśli faktycznie miała by ta kolej działać to wziąłbym 15 mln długu ale 
wtedy zero inwestycji. Oczywiście gdyby te koszty były podzielone równo. Minister złożył 
deklarację, że postara się załatwić ten wkład własny, ale musimy złożyć wniosek. Dzisiaj było 
spotkanie w tej sprawie w Raciborzu. Czas pokaże co będzie, trzeba czekać. Ul. Powstańców 
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byłby ogromny protest mieszkańców. Projekt tak jest zrobiony. Tam ruch jest płynny, 
lepszy byłby gdyby mieszkańcy bardziej byli zdyscyplinowani i nie parkowali przy domach.  
Radna E. Słodkowska - w tamtym roku mówił Pan, że basen będzie remontowany. 
Burmistrz A. Krupa - widzi Pani, że nie ma tego w budżecie na 2020 rok. 
Radna E. Słodkowska - nie ładnie jak tak cały czas Pan krytykuje rząd, uważam że rząd 
bardzo dobrze sobie radzi w obecnej sytuacji. 
Burmistrz A. Krupa - w którym momencie skrytykowałem? 
Radna E. Słodkowska - powiedział Pan, że tarcza jest źle zrobiona, a ja uważam, że dzięki tej 
tarczy dzieci mają komputery. 
Burmistrz A. Krupa - powiedziałem, że nie ma żadnej pomocy dla samorządów.   
 
Ad pkt 11 
Wolne wnioski i informacje. 
Radny B. Kowalczyk - czy ten projekt ul. Powstańców uwzględnia progi? Z dwa przejścia by 
się przydały tam. 
Burmistrz A. Krupa - nie wiem co dokładnie jest w projekcie. Są od tego projektanci. Trzeba 
pamiętać, że korzystając z programu rządowego za projekt przydzielane są punkty. Projekty 
tak zostały napisane, że dostaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch projektów.  
Radny P. Buczek - apelowałem ostatnio o rozwagę w wypowiadaniu słów. Pani Radna w 
wywiadzie powiedziała, że Pan Burmistrz pozbawił naszych mieszkańców jedynej atrakcji na 
wakacje. Po pierwsze sytuacja pandemiczna, mam protokół z sesji majowej i Pani głosowała 
pozytywnie za kąpieliskiem w Pietrowicach. Oprócz tego Burmistrz powiedział, że będzie 
działać dojazd do Pietrowic. Jeśli  chce się mówić, że Burmistrz nic nie zrobił to wystarczyć 
pochylić się na tym, że mamy zrobioną koncepcję basenu za darmo, więc nie jest tak, że nic 
nie zrobiono. Proszę wypowiadać się nie tylko po to żeby się pokazać w tv, że reprezentuję 
coś więcej niż własne ego.  
Radna E. Słodkowska - bycie Burmistrzem niesie ze sobą dużą odpowiedzialność. Basen jest 
jedyną atrakcją w Głubczycach. To powiedziałam w TVP 3 i nadal to podtrzymuję.  
Radny A. Kocoń - sprawa ul. Niepodległości 15 obok bankomatu żeby zrobić jakąś zatoczkę, 
ludzie są tam karani.  
Burmistrz A. Krupa - jeżeli będzie możliwość to postawimy znak. Alkomat kosztuje 12 tys. zł  
kosztował, nie jestem za wydawaniem kolejnych pieniędzy. 
Radny J. Wysoczański - jak z kanalizacją w Równym?  
Burmistrz A. Krupa - dokumentacja ma być lipiec- sierpień, problem z umiejscowieniem 
oczyszczalni.  
Radny R. Tkacz - proponuję żeby co niektórzy radni brali przykład z Burmistrza, wysłucha 
nie przerywa, niech każdy uczy się kultury od Burmistrza.  
 
Ad pkt 12 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XX Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  18:00. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad:         Przewodniczący obrad: 
Marcelina Wieliczko - Buchaniec   Rafał Zwarycz           Kazimierz Naumczyk 
 
Szczegółowy przebieg obrad sesji jest dostępny na nagraniu z obrad sesji na 
http://bip.glubczyce.pl/2681/12027/protokoly-kadencja-2018-2023.html 


