PROTOKÓŁ NR 31/2017
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 22 czerwca 2017 roku
Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy
obecności. Na 7 Radnych, obecnych 5.
Ponadto w obradach uczestniczyli:


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 przedstawicielami Kół Pszczelarskich z terenu Gminy Głogówek.
2. Oględziny w terenie (dzikie wysypiska śmieci).
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielami Kół Pszczelarskich z terenu Gminy
Głogówek oraz Przewodniczącym Związku Śląskich Rolników. Podczas spotkania omówione zostały
bieżące problemy pszczelarzy, związane głównie z wymieraniem rodzin pszczelich w wyniku
stosowania oprysków przez rolników w sposób niezgodny z wytycznymi. Ponadto przybyli goście
przedstawili zakres swojej działalności.
Członkowie spotkania wspólnie uznali, że konieczne są dalsze działania mające na celu
podnoszenie świadomości w zakresie stosowania pestycydów i propagowanie wiedzy na temat
ogólnie pojętej dobroczynności pszczół.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący podziękował przybyłym gościom, którzy opuścili
Sale posiedzeń.
Radny Piotr Samson także opuścił obrady. Na 7 Radnych, obecnych 4.

Ad 3.
Kolejno Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję:
1

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 r.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła zmiany, które nastąpiły w niniejszej uchwale.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
3 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
3 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w mieście Głogówek.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
4 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęto do wiadomości.

Nie zgłoszono uwag w temacie z pkt 5 – „sprawy różne”.
W zawiązku z wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Henryk Regimowicz
PROTOKOLANT
Aleksandra Makówka

2

