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PROTOKÓŁ NR 44/2018 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 27 września 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, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk 

Regimowicz. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2018 r. 

2. Podsumowanie Dożynek i konkursów dożynkowych. 

3. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5. 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 podsumowująca Dożynki i Konkursy dożynkowe została przyjęta do 

wiadomości, bez uwag.  

Ad 3.  

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z działań w zakresie ochrony środowiska 

w Gminie Głogówek. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

Ad 4. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał: 

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

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego 

w obrębie Winiary. 

Radny Marek Pelka zapytał kto jest właścicielem działki, której dotyczy niniejszy projekt.  

Burmistrz odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy. 

Radny Pelka zapytał, czy na sesji otrzyma odpowiedź w tej kwestii.  

Burmistrz podał, że tak.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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Przewodniczący poprosił także o zaopiniowanie dodatkowych projektów uchwał, które 

zostały przekazane Radnym, a o których wprowadzenie do Porządku obrad będzie 

wnioskował Burmistrz podczas Sesji: 

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

7 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. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 4.  

Sprawy różne. 

 Radny Tomasz Nosol zapytał, do kogo należy zgłosić kwestie przycięcia gałęzi drzew 

które weszły w linie wysokiego napięcia.  

 Burmistrz odpowiedział, że jeżeli drzewa znajdują się w pasie drogi gminnej, 

wówczas Gmina występuje o pozwolenie do Starostwa. Natomiast jeżeli drzewa znajdują się 

na działce prywatnej, wówczas właściciel działki musi zająć się tą sprawą.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
 

 

 

 

PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


