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PROTOKÓŁ NR 42/2018 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 19 czerwca 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 5.  

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. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne. 

3. Oględziny w terenie (dzikie wysypiska śmieci). 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

 Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał: 

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

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

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

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 2.  

Sprawy różne. 

Brak uwag. 

 

Ad 3.  

W związku z tematem z niemniejszego na Sale posiedzeń został poproszony pracownik 

merytoryczny w zakresie ochrony środowiska.  

Pracownik poinformował, że problem ze śmieciami zawsze był jest i będzie. Jednakże Gmina 

na bieżąco stara się usuwać wszelkie powstałe nielegalne miejsca składowania odpadów. Taki 

problem między innymi był w Racławicach Śląskich, gdzie obecnie rekultywacja prowadzona jest 

równocześnie z budową PSZOK-u. Uporządkowany został także teren w Starych Kotkowicach,  

a obecnie trwają prace porządkowe w Twardawie. Wszelkie zgłoszenie dotyczące na przykład 

porzuconych śmieci w rowach są na bieżąco sprawdzane i załatwiane. 

Nie zgłoszono uwag do powyższej informacji. Pracownik opuścił Salę posiedzeń. 

 

Radny Marek Pelka zapytał, czy będzie kontynuowany odbiór odpadów wielkogabarytowych 

spod posesji mieszkańców i czy taka zbiórka odbędzie się jeszcze w tym roku.  

Burmistrz odpowiedział, że jeszcze w tym roku będzie odbiór „wielkogabarytów” od źródła. 

Po uruchomienie PSOK-u możliwość składowania odpadów wielkogabarytowych będzie przez 

12 miesięcy w roku, z tym że odpady trzeba będzie dowieźć do Racławic Śląskich we własnym 

zakresie. Odbiór od źródła będzie odbyła się raz w roku.  

  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
PROTOKOLANT  

Małgorzata Wolf 


