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PROTOKÓŁ NR 39/2018 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 26 marca 2018 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 6. Ponadto w obradach uczestniczyła Sekretarz Gminy Pani 

Anna Barysz.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk Regimowicz. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne.  

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

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

c) w sprawie udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku na zakup 

krzesła kardiologicznego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

e) zmieniająca uchwałę nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) zmieniająca uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek 

regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 

doraźnych zastępstw. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

h) 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. 
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Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

i) w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

j) w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

 Przewodniczący poinformował, że do Radnych trafiły dodatkowe projekty uchwał, 

o których wprowadzenie do porządku obrad Sesji wniesie Burmistrz. Następnie zapytał 

o uwagi do projektu uchwały: 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek. 

Radny Marek Pelka zapytał, na czyi wniosek wprowadzane są zmiany i w jakim kierunku mają 

ona podążać.  

W związku z powyższym pytaniem, na Salę posiedzeń został poproszony pracownik 

merytoryczny, który poinformował, że wniosek dotyczy zmiany sposobu użytkowania działki jednego 

z właścicieli.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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Ad 2. 

Sprawy różne.  

Uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę. 

 

Ad 3.  

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przywitał przybyłych gości - liderów grup 

i stowarzyszeń Odnowy Wsi oraz koordynatora gminnego, którym oddał głos.  

 Koordynator gminny poinformowała o zadaniach realizowanych w ramach GOW i środkach 

finansowych o jakie Grupy mogą się ubiegać w roku bieżącym. Następnie obecni Liderzy 

przedstawili informacje na temat działalności swoich Grup i Stowarzyszeń. Ponadto poruszone 

zostały bieżące sprawy, jak również poddano dyskusji nurtujące Liderów kwestie.  

 Na wskutek podniesionych tematów Radna Róża Zgorzelska złożyła wniosek, by dostępna 

pula pieniędzy dzielna była na grupy najbardziej aktywne.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
 

 

 

PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


