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PROTOKÓŁ NR 43/2018 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali Posiedzeń 

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

załączonej listy obecności. 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. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2018 r. 

2. Informacja nt. stanu przygotowania do Dożynek Gminnych. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z realizacji wniosków za I półrocze 2018 r. 

Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Informacja nt. przygotowania do Dożynek Gminnych została przyjęta do wiadomości, 

bez uwag.   

 

Ad 3.  

Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 
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Radny Marek Pelka zapytał o zadanie zawarte w projekcie zmian budżetu dotyczące 

montażu  ogrodzenia boiska sportowego w Twardawie.  

Burmistrz wyjaśnił, że planowana jest budowa nowego ogrodzenia, dostosowanego do 

wymogów OZPN.  

Dalszych zapytań nie zgłoszono.   

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

Radny Marek Pelka zapytał, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.  

Burmistrz odpowiedział, że na remont chodnika w Szonowie. Dodał, że inwestycja będzie 

realizowana przy współfinansowania 50/50. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

  

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.  

 

Ad 4.  

Sprawy różne. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
 

 

 

 

PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


