
PROTOKÓŁ NR 28/2021  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 28 października 2021 roku. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w budynku Urzędu 

Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli następujący 

członkowie Komisji:  

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Joachim Sobek 

7. Bogusława Poremba 

8. Jan Hojdem 

9. Bernard Dembczak 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

• Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

• Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Karolina Fiutka 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol. 

Przewodniczący przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Sprawozdanie z działań w zakresie Ochrony Środowiska Gminy Głogówek. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4. Sprawozdanie z działań w zakresie Ochrony Środowiska Gminy Głogówek. 



Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Karolina Fiutka 

zreferowała pokrótce sprawozdanie. 

Radna Bogusława Poremba zapytała o termin odbioru płyt/ odpadów azbestowych. 

Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że prawdopodobnie będzie to w przyszłym roku, 

ze względu na problemy z firmami. Podała, że do końca drugiego kwartału 2022 r. temat 

powinien być zamknięty. Natomiast złożone wnioski nie przepadną, ponadto na początku 

roku zostanie ogłoszony następny nabór. 

Radna Bogusława Poremba zwróciła się z wnioskiem o dosadzenie drzew na Alei 

Lipowej w Racławicach Śląskich celem jej odtworzenia. 

Naczelnik Wydziału Karolina Fiutka zaznaczyła, że konieczne w tym przypadku jest 

uwzględnienie graniczących działek z aleją i wyrażenie zgody przez właścicieli tych działek na 

dosadzenie drzew w granicy. 

Burmistrz Piotr Bujak uzupełniając poinformował, że uwzględniając niedawne 

konsultacje społeczne w budżecie zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy na pielęgnację Alei 

Lipowej w Głogówku.  

Radna Ewa Poremba zwracając się do burmistrza zapytała czy jest możliwość 

wystosowania pisma do PKP o dosadzenie drzew, które zostały przez nich wycięte  

w Racławicach Śląskich.  

Burmistrz odpowiedział, że zainteresowani takimi zasadzeniami jest urząd oraz 

mieszkańcy, ale formalno – prawnie czekamy jak sytuacja się potoczy, ale takie starania będą 

prowadzone.  

Radny Bernard Dembczak zapytał czy w programie Czyste Powietrze w naborze są 

uwzględnione piece na ekogroszek.  

Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że na obecną chwilę takie dofinansowanie jest 

tylko do końca roku.  

Następnie poruszono kwestię gazyfikacji.  

Przewodniczący zapytał Naczelnika Wydziału Karolinę Fiutkę o zainteresowanie 

mieszkańców odbiorem folii rolniczych.  



Naczelnik odpowiedziała, że nie było dużego zainteresowania, ale odebrano łącznie  

54,3 mega tony odpadów. Łącznie było około 30 wniosków.  

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

 

 Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały.  

 Burmistrz poinformował o autopoprawce, która jest w trakcie przygotowania i dotyczy 

wprowadzenia zadań inwestycyjnych „Projekt funkcjonalno- użytkowy modernizacja 

stadionu”  i „Projekt funkcjonalno - użytkowy budowy Przedszkola”. 

 Uwag nie zgłoszono, związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-

2035,   

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

d) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 

lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu „Senior+” w Głogówku;  



Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną;  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie 

podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 560/102, 562/103 położonych  

w obrębie Biedrzychowice.  

Przyjęto do wiadomości. Przewodniczący poinformował, że tematem tym zajmowała się 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Radny Bernard Dembczak poruszył kwestię niedawno remontowanej drogi w Starych 

Kotkowicach, zwrócił uwagę na jej złe wykonanie, zapytał jakie działania będą jeszcze podjęte 

w tej sprawie. Dodał, że firma wykonująca remont zdewastowała także trawnik na długości 150 

metrów i wykopała niepotrzebny rów. Zapytał także o wizję etapowości kanalizowania gminy 

Głogówek i czy Stare Kotkowice będą ujęte. 

 Burmistrz Głogówka odnosząc się do kwestii remontowanej drogi w Starych 

Kotkowicach zaproponował, aby z mieszkańcami i pracownikami urzędu zorganizować 

spotkanie na miejscu i spisać wszelkie uwagi i wątpliwości, które zostaną przekazane 

wykonawcy drogi.  

Odnosząc się do kanalizacji odpowiedział, że wizja jest, jednakże nie nabrała ona formy 

kompleksowego dokumentu. Stanowi, póki co wniosek złożony przez Gminę Głogówek do 

Funduszu Inwestycyjnego Polski Ład w pierwszej edycji. Dodał, że obecnie trwa modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Głogówku, realizowana jest kanalizacja w Kierpniu, następną 



miejscowością, dla której będzie przygotowywana dokumentacja projektowa kanalizacji będzie 

Wróblin, co wiąże się z łatwością podłączenia do oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach.  

Zaznaczył, że procesy kanalizacyjne trwają, ale będą szły wolno, bo wiąże się to z kosztami. 

Dodał, że obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna na nowo powstających ulicach takich jak 

ul. Wyszyńskiego w Głogówku, w przyszłym roku na Oraczach - ul. Jana Cybisa.  

Radny Marcin Kus zwrócił uwagę na nieskończone kawałki sieci wodociągowe na ulicy 

Jana Pawła II w Głogówku.  

Burmistrz poinformował, że są wątpliwości natury projektowej i w chwili obecnej 

trzeba uporządkować dokumenty, dodał także, że w przygotowanej autopoprawce do budżetu 

pojawia się środki finansowe na montaż latarni na tej ulicy.  

Radny Jan Hojdem poprosił o rozważenie możliwości zamontowania progu 

zwalniającego na drodze prowadzącej do kościoła.  

Przewodniczący Tomasz Nosol przeczytał wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Głogówku do Przewodniczących Komisji a także odczytał pismo Kancelarii Prawnej, które 

wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Kunerta.  

Radna Bogusława Poremba opuściła salę obrad. Stan Radnych 8/9. 

Radny Józef Kowaś zwrócił uwagę, że jeżeli sprawa oddana jest do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego to rola Rady Miejskiej się w tym miejscu kończy i należy poczekać 

na rozstrzygnięcie sądu.  

Radny Marcin Kus zaznaczył, że podjęcie uchwały, o której mowa w piśmie  

w kancelarii będzie „pustą uchwałą”. 

Burmistrz Głogówka poinformował, że nie widział jeszcze pisma, które w przeddzień 

komisji otrzymał Przewodniczący Rady. Dodał, że jakiekolwiek głosowanie uchwały nie ma 

znaczenia, gdyż ma możliwość równolegle w/w uchwałę zaskarżyć i będzie ona podstawą 

dalszego postępowania. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie kończył 

temat. 

Przewodniczący Tomasz Nosol podsumowując przytoczył wniosek radnego Józefa 

Kowasia o wstrzymaniu się z podjęciem uchwały do wyroku sądu. Następnie zwrócił się do 

radnych o pytania bądź uwagi. 



Radny Bernard Dembczak zauważył, że zwodzenie mieszkańców przez miesiące nie 

jest na miejscu i należało usiąść do rozmowy i rozwiązać problem.   

Radny Joachim Sobek zapytał czy podjęcie uchwały lub też nie podjęcie jej będzie 

miało wpływ na decyzję sądu.  

Burmistrz odpowiedział, że nie będzie miało wpływu, tylko otworzy nowe 

postępowanie sądowe. 

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że przykry jest fakt, że przez taki czas nie ma 

efektów rozmów i według niej burmistrz nie przychylił się do pozytywnego zakończenia 

sprawy.  

Burmistrz podkreślił, że fakt, iż sprawa jest w sądzie administracyjny nie jest dla niego 

problemem i się o to nie obraża, nawet według jego oceny jest to najlepszy krok, aby wyjaśnić 

całą sprawę.  

Radna Róża Zgorzelska wniosła, aby temat wniosku Kancelarii został przedstawiony na 

nadchodzącej sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol kończąc dyskusję podsumował wnioski jakie 

zostały złożone: 

Wniosek Radnego Józefa Kowania o wstrzymaniu się z podjęciem uchwały do wyroku 

sądu administracyjnego. 

Wniosek Róży Zgorzelskiej, aby temat wniosku Kancelarii został przedstawiony na 

nadchodzącej Sesji Rady Miejskiej. 

Ad.7. Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol dziękuje wszystkim za obecność i zamyka 

posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

      Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

                 i Ochrony Środowiska  

       /-/ Tomasz Nosol  

 

 

Protokolant 

 Aleksandra Makówka 


