
PROTOKÓŁ NR 29/2021  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 25 listopada 2021 roku. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 25.11.2021 r. o godz. 

09:00 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 

• Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. Z o.o. – Jarosław Świderski 

• 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) Informacja nt. realizacji Programu ograniczania emisji dla Miasta i Gminy 

Głogówek za 2021 r. 

5) Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w 

zakresie przeprowadzonych inwestycji i zadań bieżących. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 



7) Sprawy różne.  

8) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Informacja nt. realizacji Programu ograniczania emisji dla Miasta i Gminy 

Głogówek za 2021 r.  

 

Przewodniczący poinformował, że informacja została przesłana radnym na maila. 

Zapytał o pytania do informacji. 

Głos zabrała Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska – Karolina 

Fiutka, która nadmieniła, że nowością jeszcze w bieżącym roku będzie montaż 3 czujników powietrza 

na terenie miasta tj. na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, na budynku OSP w Głogówku i na strzelnicy, 

w ramach programu czyste Powietrze. Będzie to wpięte do ogólnopolskiego programu ochrony 

powietrza.   

Burmistrz wyraził obawy tegorocznym sezonem grzewczym w związku ze wzrostem 

cen nośników energii. Poruszony został temat wymiany pieców i paleniem w piecach złą 

jakością węgla, szkodliwego na środowiska.  

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do Informacja nt. realizacji Programu 

ograniczania emisji dla Miasta i Gminy Głogówek za 2021 r. Uwag nie zgłoszono. W związku 

z czym przyjęto informacje do wiadomości.  

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w zakresie 

przeprowadzonych inwestycji i zadań bieżących. 

 

Radni poruszyli kwestię kanalizacji w mieście Głogówek i bieżących inwestycji realizowanych 

przez Zakład komunalny Głogówek Sp. z o.o. Prezes odpowiedział radnym na wszelkie pytania. 

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Głogówek,  

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 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

 

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

8za/0 przeciw/1 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie Gminy Głogówek na 2022 rok,  

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 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

 

d) w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2022 dla Gminy Głogówek”, 

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) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek,  

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 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

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 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

Na salę poproszono Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Grażynę 

Rosę. 

Burmistrz wyjaśnił, że w/w projekt uchwały ma być narzędziem do egzekwowania porządku 

śmieciowego, gdyż zdarzały się liczne przypadki, że na potrzeby uprzątnięcia i gruntownych 

porządków w nieruchomości, mieszkańcy zgłaszali pobyt jednej osoby na okres 1 miesiąca, 

płacąc 29 zł. i jako odpad wywozili kilka ton odpadów gabarytowych na PSZOK. Generowało 

to bardzo duże koszty dla gminy, za które płacili inni podatnicy. Po za tym także z tych 

nieruchomości odbierane są bieżące śmieci, gdyż nie jest prowadzana przez pracowników 

śmieciarki analiza czy dana nieruchomość jest zamieszkała czy nie. Dodał, że gmina płaci za 

śmieci od ich masy. 



Naczelnik GOK Grażyna Rosa dodała, że projekt uchwały to pewne wypełnienie luki prawnej, 

z której niestety niektórzy właściciele nieruchomości korzystają.   

Radny Joachim Sobek zapytał, jak to będzie weryfikowane. 

Naczelnik GOK odpowiedziała, że są nieruchomości, gdzie historia pokazuje czasowe pobyty, 

i są to nieruchomości wykorzystywane do celów mieszkaniowych w okresach wakacyjnych 

bądź świątecznych. Uchwała ta zamyka też drogę zamieszkującym chwilowo, w tych 

nieruchomościach do wywożenia śmieci na PSZOK. Dodała, że są ludzie, którzy podchodzą 

uczciwie i zgłaszają jedną osobę na rok w danej nieruchomości, gdyż zdaja sobie sprawę  

z potrzeby koszenia trawy, gromadzenia liści itp. Nieruchomość taka jest traktowana jako 

nieruchomość zamieszkała.  

Burmistrz nadmienił, że wprowadzona zostanie do porządku obrad uchwała związana  

z systemie gospodarki odpadami komunalnymi dotycząca o dopłacie do systemu 

gospodarowania odpadami z dochodów bieżących.  

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

związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Radna Bogusława Poremba opuściła salę obrad. Stan radnych 8/8. 

Wyniki głosowania: 

8za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat,  

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały to podniesienie opłaty dodatkowej, czyli opłaty 

nałożonej w przypadku nieopłacenia w terminie mandatu za parkowanie z 25 do 40 zł. 

 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 



8za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

i) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, 

Wyniki głosowania: 

8za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

j) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia punktu skupu trzody chlewnej 

w Biedrzychowicach,  

Burmistrz wyjaśnia, że jest to propozycja i efekt ustaleń tzw. zespołu roboczego pracującego 

nad ta sprawą, wyraził nadzieje, że w krótkim czasie uda się przedstawić propozycje 

satysfakcjonujące wszystkie strony sporu.  

Radny Bernard Dembczak zapytał, dlaczego w treści uchwały jest zapis „Wykonanie uchwały 

powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej”. 

Burmistrz wyjaśnia, że konsultował to z radcą prawnym i w związku, z tym, że jest to 

stanowisko Rady Miejskiej, zadaniem Przewodniczącego jest przedstawienie Burmistrzowi 

stanowiska Rady Miejskiej.  

Radny Bernard Dembczak zaapelował o szybkie załatwienie sprawy, w związku  

z niegodziwymi i skandalicznymi warunkami przeładunku trzody chlewnej. 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego i wyjaśnił, że również zależy mu na szybkim 

zakończeniu spawy, jednakże jako burmistrz musi mieć pełne bezpieczeństwo prawne 

wszelkich podjętych działań i przygotowane a także omówione takie rozwiązanie, które będzie 

w pełni satysfakcjonujące i do przyjęcia dla obu stron. 

Radna Róża Zgorzelska wskazała, że wiele było rozmów i spotkań z rolnikami zarówno na 

komisji i starano się dojść do porozumienia, do którego nie doszło, dlatego podjęte zostały 

odpowiednie kroki w tej sprawie. Następnie odnosząc się do tzw. grupy roboczej radnych w tej 

sprawie zapytała, dlaczego trwa to tak długo. Wyraziła swoje zdanie, że próbuje się zwalić winę 

o tak długie rozpatrywanie tej sprawy m.in. na mieszkańców Biedrzychowic i na nią. Dodała, 



że wszyscy doskonale wiedza, że gdyby nie podjęte konkretne działania w sprawie, to działka 

byłaby już dawno sprzedana. Zaapelowała do burmistrza o konkretne wypracowanie 

rozwiązania i przyspieszenie całego procesu. 

Wyniki głosowania: 

8za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

k) w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku, 

Wyniki głosowania: 

5za/1 przeciw/2 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty. 

 

l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka. 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

5za/1 przeciw/2 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty. 

 

Słowo komentarza wtrącił Burmistrz Głogówka, który poinformował radnych, że nie 

wnioskował o zwiększenie uposażenia wynagrodzenia i jest to ciąg pewnych zmian prawnych. 

Obecne wynagrodzenie jest poniżej minimum wprowadzonego przez rządzących i konieczne 

jest dostosowanie się do przepisów prawnych. 

 

m) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,  

Burmistrz wyjaśnił, że wychodząc naprzeciw wnioskom i postulatom radnych przeanalizowano 

możliwość podwyższenia diet dla sołtysów i przedstawiono w/w projekt uchwały. Dodał, że 

sołtysie niejednokrotnie są na pierwszej linii kontaktu z mieszkańcami i jest to trudna  



i niewdzięczna praca, która należy docenić. Poprosił radnych będących sołtysami o niebranie 

udziału w głosowaniu.  

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu nie brał udział radny Józef Kowaś pełniący również funkcję sołtysa.  

 

n)  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Głogówek, 

Burmistrz wyjaśnił, że na zarządzie Gminnego Związku OSP Gminy Głogówek przyjęto 

stanowisko o podwyższeniu ekwiwalentu strażaków o 1 zł. i jako Prezes OSP Gminy Głogówek 

zwraca się do Rady o przyjęcie tego projektu uchwały.  

 

Wyniki głosowania: 

8za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

o) w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego  

o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE”,   

Burmistrz poinformował, że wspólnie z radnymi ustalono, że będzie to Naczelnik Wydziału 

EOZ Jacek Nalepa. Dodał, że związek konstytuuje się 1 grudnia br.  

 

Wyniki głosowania: 

8za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

Poinformował, że na sesji przedstawiona będzie jeszcze uchwała o wyrażeniu zgody na 

pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ad. 7 Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie skierowanym do Rady dotyczącym opłat w 

strefie płatnego parkowania w gminie. 



Radny Marcin Kus zaproponował zwiększenie opłat za postój długoterminowy, tzw. karnety. 

z 220 zł do 350 zł, co by miało na celu zwiększenie rotacje samochodów na rynku.  Z kolei 

karnet miesięczny także zwiększyć procentowo, proporcjonalnie do rocznego. 

Radny Bernard Dembczak poinformował radnych o szkoleniu dla hodowców trzody w MGOK 

w Głogówku w najbliższą środę. 

Burmistrz odnosząc się do kwestii parkowania celem dyskusji wspomniał, aby pod rozwagę i 

do przemyślenia wziąć pracowników urzędu, którzy parkują samochody na rynku, gdyż urząd 

nie dysponuje miejscami parkingowymi dla pracowników. Dodał, że niejednokrotnie 

pracownicy urzędu używają prywatnych samochodów do celów służbowych, gdyż urząd nie 

posiada aut służbowych. Poddał temat do dyskusji.  

 

Ad.8. 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 


