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PROTOKÓŁ NR 40/2018 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 25 kwietnia 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 7.  

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

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. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

 Przewodniczący przywitał zaproszonych gości tj. Przewodniczącego Koła Pszczelarzy 

w Głogówku oraz Przewodniczącego Związku Śląskich Rolników. Następnie stwierdził, że właściwe 

wypełnienie funkcji spoczywających na pszczelarzu jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które 

wymaga połączenia wielu różnych aspektów. W związku z dokonującym się postępem 

technologicznym, gospodarczym i ekonomicznym wystąpiły nowe zagrożenia dla bytowania i życia 

pszczół. Rozwija się nauka propagująca nieznane w przeszłości rozwiązania i środki chemiczne. 

Zmieniły się i nadal ulegają modyfikacji regulacje prawne oraz wymagania konsumentów związane 

z warunkami powstawania i jakością produkcji pochodzącej z pasiek. Funkcjonowanie pszczelarstwa 

to także konieczność przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjnych i rygorów, których skuteczne 

wdrożenie pomoże nie tylko pszczołom lecz także pszczelarzom.  

 Następnie Przewodniczący zaprosił zgromadzonych do wspólnej dyskusji. 

 Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Koła Pszczelarzy w Głogówku który 

poinformował, że tutejsze Koło funkcjonuje już od 12 lat. Koło skupia 500 pszczelich rodzin i składa 
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się z 23 członków. Z terenu Gminy Głogówek zrzeszonych jest 13 pszczelarzy, co stanowi 247 

rodzin. Są to pszczelarze formalnie zarejesrtowani u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Związek 

Wojewódzki wyprodukował ulotki, które rozpropagowane zostały wśród rolników podczas raty 

podatku. Przewodniczący Koła podkreślił, że głównym problem stanowią opryski i monokulturowość 

upraw. Nie dość, że pszczoły są trute przez środki ochrony roślin, to jeszcze brakuje im różnorodności 

roślin kwitnących.  

 Następnie Przewodniczący Koła zwracając się do Burmistrza Głogówka, podziękował za 

dokonane nasadzenia drzew owocowych wzdłuż drogi polnej pomiędzy Mochowem, a Wierzchem.  

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to zostało wykonane w ramach projektu Urzędu 

Marszałkowskiego. Wskazał, że problem wymierania pszczół staje się coraz bardziej dotkliwy, 

dlatego Gmina Głogówek włączyła się do akcji Urzędu Marszałkowskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko potwierdził fakt istnienia 

monokulturowości upraw. Uznał, że bardzo mało jest roślin motylkowych i strączkowych. Niemniej 

jednak w ostatnim czasie kładziony jest duży nacisk na eko-uprawy. 

 Przewodniczący Komisji zauważył, że w jednym z lokalnych przedsiębiorstw rolniczych, 

w miejscach niedostępnych dla ciężkich maszyn siana jest facelia, która służy tylko i wyłącznie 

pszczołom.  

Radny Andrzej Żebrowski zapytał, czy dochodzi do podtruć pszczół.  

Przewodniczący Koła Pszczelarskiego odpowiedział, że owszem dochodzi do takich sytuacji. 

Na szczęście świadomość rolników z roku na rok jest coraz większa.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Związku Śląskich Rolników  który stwierdził, że każdy 

rolnik powinien działać zgodnie z dobrą praktyką rolniczą i w większości przypadków tak się dzieje. 

Jeżeli zdarzają się przypadki, że rolnik wjeżdża w rzepak w samo południe należy to niewątpliwie 

zgłaszać. Uznał, że najważniejszy jest wzajemny szacunek.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji podziękował gościom za udział w posiedzeniu. 

  

Ad 2. 

Przewodniczący poinformował, że temat z niniejszego punktu zostanie szczegółowo 

omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Społecznej, jak również na 

najbliższej Sesji Rady Miejskiej.  
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Ad 3.  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zostało przyjęte do wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 4.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

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

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

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

Uwag nie zgłoszono.  

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

c) 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: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 
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e) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do 

sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku oraz 

Dziennego Domu Senior –WIGOR w Głogówku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g)  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie ulicy Konopnickiej i ulicy Niepodległości. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru we wsi Rzepcze, Gmina Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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Ad 5.  

Sprawy różne.  

Uwag nie zgłoszono.  

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
 

 

 

PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


