
PROTOKÓŁ NR 30/2021  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 20.12. 2021 roku. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 20.12.2021 r. o godz. 

15:30 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:  

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku - Jerzy Kunert 

 

Na 9 członków Komisji obecnych było 9. Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol. Przewodniczący przywitał zgromadzonych, 

zaproponował, aby punkt: Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2022 przesunąć po 

punkcie: Zaopiniowanie materiałów na sesje. Radni przystali na tą propozycję, wobec czego 

proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok  

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6) Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.  

7) Sprawy różne. 

8) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 



 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok  

 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok, 

 

Przewodniczący Komisji oddał głos Skarbnik Gminy, która przedstawiła stanowisko RIO  

w sprawie budżetu gminy na rok 2022 i uwag w zapisach niektórych przedsięwzięć z funduszu 

sołeckiego.  

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) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2022 – 2036. 

 

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 

 

 

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. 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 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 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

Skarbnik Gminy Alina Janik opuściła salę. 

 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022, 

 

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 powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej; 

 

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 

 



e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 

2022 roku, 

 

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 

 

Ad. 6. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.  

 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Głogówku 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 

 

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Głogówku na 2022 r. 

 

Przewodniczący poinformował o ujednoliceniu placów pracy komisji z planem pracy Rady 

Miejskiej.  

Zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku z czym 

przystąpiono do głosowania. 

Na salę wszedł Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 



 

Ad. 7. Sprawy różne. 

Radna Róża Zgorzelska przypomniała o temacie punktu skupu w Biedrzychowicach, 

zbliżającej się zimy i złych warunkach przeładunku zwierząt. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert poinformował, że radni otrzymali mailowo 

wszelkie informacje i materiały dot. całej sprawy, wysłane na wniosek Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Dodał, że na styczniowej Sesji RM w Głogówku podjęta będzie uchwała 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi.  

Radna Róża Zgorzelska dodała, że otrzymała pismo w dniu dzisiejszym informujące  

o rozstrzygnięciu skargi na sesji styczniowej. Natomiast uważa, że rozstrzygniecie skargi  

a załatwienie problemu punktu skupu to dwie różne rzeczy. A trzecia niezależną rzeczą jest 

rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

Radny Tomasz Nosol nadmienił, że Burmistrz na Komisji Rewizyjnej mówił o planowanym 

wysłaniu pisma do zainteresowanych stron. Radny Marcin Kus przeczytał treść wspomnianego 

pisma. 

Radny Bernard Dembczak dodał, że zwrócił uwagę na zbyt krótki okres na jaki zostanie zawarta 

umowa. Burmistrz wyjaśnił radnemu, iż jest to gospodarowanie mieniem i w przypadku okresu 

dłuższego niż 3 lata konieczny byłby przetarg.   

 

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 


