
PROTOKÓŁ NR 31 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 27.01.202 r. o godz. 

08:15 zdalnie na platformie ZOOM. W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie 

Komisji:  

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Róża Zgorzelska 

5. Joachim Sobek 

6. Bogusława Poremba 

7. Jan Hojdem 

8. Bernard Dembczak 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz Głogówka– Piotr Bujak 

 

Na 9 członków Komisji obecnych było 8. 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 na temat spółek wodnych.  

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Informacja na temat spółek wodnych.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do informacji.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono, w związku z czym przyjęto informacje do wiadomości.  

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 



a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

8za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036,  

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku, 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

d) w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w 

Głogówku, 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

"Senior+" w Głogówku, 

 



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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

f) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty. 

 

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

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

w obrębie Biedrzychowice, 

Skarga rozpatrywana na Komisji Skarg, Wniosków i petycji. 

h) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”,  

 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

i) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach, 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 



Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

j) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu 

na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład. 

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.  

Radny Marcin Kus zwrócił uwagę ze jest to ostatnia transza przewidziana w budżecie i zapytał 

czy podnosząc ratę kapitału uda się zamknąć inwestycje biorąc pod uwagę ceny na rynku. 

Burmistrz odpowiedział, że trudno to przewidzieć, ma nadzieje, że tak, natomiast ta transza 

została zaplanowana już dość dawno. Dodał, że będzie przetarg modernizację trzeciej części 

biologicznej oczyszczalni. Na pewno nie będzie to koniec transz do ZKG Głogówek, bo na 

rachunku gminy jest 1,5 mln zł, które za chwile tam może trafić. Zależy jakie rozwiązania 

zostaną przyjęte przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cybisa i Polnej w Głogówku. 

Dodał, że raczej będzie się starać, aby nie dokładać pieniędzy do obecnych przedsięwzięć - 

kanalizacji w Kierpniu i remontu oczyszczalni. Podsumował, że gospodarczo przed nami 

trudny okres, ale gmina będzie dążyć, aby kolejnych transz już nie było  

Uwag nie zgłoszono przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Burmistrz odnosząc się do pytania radnego Joachima Sobka na Komisji Budżetu czy rozliczenia 

za wodę musza następować w cyklu comiesięcznym w przypadku osób, które mają mniejsze 

rachunki, odpowiedział, że zasięgnął informacji u Prezesa ZKG Głogówek Sp. z o.o. Wyjaśnił, 

że rozliczenia muszą następować w cyklu comiesięcznym, ale osoby, które mają niskie 

rachunki mogą nadpłacić rachunek do przodu i z jego salda rachunku kwota będzie 

zmniejszana.  

Radny Joachim sobek podziękował za odpowiedź, dodał, że jest to dobra opcja. 

Radny Bernard Dembczak jako przedstawiciel Izby Rolniczej poinformował radnych o listach 

dla rolników potencjalnie zainteresowanych dzierżawą gruntów zasobu skarbu państwa  

i terminem ich złożenia prawdopodobnie do końca pierwszej połowy roku. Poprosił radnych o 

przekazanie informacji w swoich miejscowościach.  

Burmistrz powiedział, aby skan pisma przesłać do urzędu celem zamieszczenia go w mediach 

społecznościowych urzędu a także w gazecie lokalnej.  

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w/w prowadzona była w Urzędzie Miejskim. 



Burmistrz odpowiedział, że można listę zostawić na Biurze Podawczym, jednak ktoś musiałby 

wytłumaczyć jej zakres i przekazać istotne informacje pracownikowi biura podawczego.  

Radny Jan Hojdem powrócił do tematu nowo otwartego mostu w Mochowie i braku 

oświetlenia.  

Burmistrz odpowiedział, że ze strony gminy wszystkie konieczne formalności zostały 

wykonane, teraz należy czekać na ruch ze stronu TAURONu. Dodał, że zaplanowane spotkanie 

zostało przesunięte na 2 lutego. Następnie poruszył kwestię mocno utrudnionej współpracy  

z firmą TAURON. 

Radny Marcin Kus zapytał o kwestię uzupełnienia chodnika przy ul. dworcowej i przejścia dla 

pieszych na wysokości salonu fryzjerskiego, następnie zwrócił uwagę na konieczność wymiany 

latarni na Alei Lipowej w Głogówku.  

Burmistrz wyjaśnił, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła realizację 

programu, którego celem jest zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych i program 

przewiduje dla Głogówka budowę i finansowanie 15 doświetlonych przejść dla pieszych,  

a także budowę chodnika na ul. Dworcowej, jednak nie uzyskano konkretnej odpowiedzi  

w którym miejscu. 

Następnie odnosząc się do drugiego pytania poinformował, że właśnie przedmiotem spotkania 

z firmą TAUTON 2 lutego br. jest wymiana oświetlenia na ledowe w gminie – przygotowaniem 

masterplanu, natomiast zły stan słupów zdiagnozowany w wielu miejscach jest spowodowany 

niezaktualizowaniem w latach 2005- 2019 umowy na serwis i utrzymanie słupów, co 

doprowadziło do ich zdegradowania i zdegenerowania. Dodał, że słupy są własnością 

TAURONU, prócz tych zlokalizowanych w centrum miasta i one nie są objęte masterplanem.  

Radny Bernard Dembczak poruszył kwestie studzienki na drodze gminnej w Starych 

Kotkowicach. 

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 

 Monik Domaradzka 


