
1 

 

PROTOKÓŁ NR 28/2017  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 23 marca 2017 roku 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali Posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg 

załączonej listy obecności. Na początku posiedzenia na 7 Radnych, obecnych 7. Ponadto  

w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk 

Regimowicz. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Spotkanie z Prezesem Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

4. Spotkanie z liderami grup i stowarzyszeń Odnowy Wsi wraz z koordynatorem gminnym. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

 Przewodniczący poinformował, że w związku z wcześniej zaplanowanymi 

obowiązkami Pani Prezes Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o. nie mogła wziąć 

udziału w posiedzeniu Komisji.  

  

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Nie zgłoszono uwag.  

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata  

2017-2020. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

 

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Nie zgłoszono uwag.  

Wynik głosowania:   

4 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

d) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz 

określenie liczby  punktów  i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głogówek, oraz określenia liczby punktów i dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

4 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się. 
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g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech 

lat. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący poinformował o dodatkowej uchwale, która wpłynęła do Radnych: 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej. 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt ten dotyczy działki, która zostanie przekazana nieodpłatnie na 

rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, w celu powstania rodzinnego domu dziecka.  

Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 3. 

Sprawy różne.  

Brak uwag. 

 

Ad 4.  

Członkowie Komisji spotkali się z liderami grup i stowarzyszeń Odnowy Wsi z terenu 

Gminy Głogówek wraz z koordynatorem gminnym. Podczas spotkania przedstawione zostały 

informacje dotyczące realizowanych zadań w ramach GOW i środkach finansowych o jakie 

Grupy mogą się ubiegać w roku bieżącym. Natomiast Liderzy przedstawili sprawozdania na 
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temat działalności swoich Grup i Stowarzyszeń. Omówiono także sprawy bieżące dotyczące 

GOW, jak również plany realizacji zadań na najbliższy rok.    

 

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

 

Henryk Regimowicz 

 

 
Protokolant   

 

Małgorzata Wolf 

 


