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PROTOKÓŁ NR 2/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

Posiedzenie Komisji 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. Nieobecny radny Fabian Patron. 

Ponadto w obradach uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert.   

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Informacja na temat dróg transportu rolnego, możliwości poprawy ich jakości 

np. poprzez uzyskanie dofinansowań ze źródeł zewnętrznych.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

  

Ad 1. 

 Podczas omawiania tematu z zakresu niniejszego punktu, na Sali posiedzeń obecni 

byli pracownicy merytoryczni z referatu IZP. 

 Pracownicy przedstawili informacje, która stanowi załącznik do protokołu. 

Poinformowali o przeprowadzonych remontach dróg polnych oraz o planowanym remoncie 

drogi Błażejowice Dolne - Leśnik.  

 Przewodniczący zgłosił potrzebę remontu drogi położonej za cmentarzem 

w miejscowości Wierzch.   

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Róża Zgorzelska zgłosiła potrzebę remontu 

drogi polnej Biedrzychowice - Wróblin.  

  Radny Jan Hojdem zgłosił konieczność remontu w drogi polnej położonej na tyłach 

Mochowa prowadzącej od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej oraz konieczność 

modernizacji kładki na rzece Osobłodze, umożliwiającej przedostanie się z Mochowa do 

ul. Pasternik w Głogówku. 
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 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Poremba wskazał, że Gmina winna 

zainteresować się sprawą wypożyczenia mobilnego mostu, na czas remontu mostu 

w Mochowie.    

 Pracownik merytoryczny poinformował, że na chwilę obecną termin remontu nie jest 

jeszcze ustalony. Wszystko znajduje się na etapie planów.  

 Kolejno pracownicy odpowiedzieli na bieżące pytania radnych, a następnie opuścili 

Salę posiedzeń.  

 

Ad 2. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2019 r. 

Przewodniczący poinformował, że projekt ten będzie rozpatrywany dopiero podczas 

obrad sesji. 

 

b) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek 

Spółka z o.o. należących do Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program 

Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2019 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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e) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Głogowiec. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

g) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Oracze. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Winiary. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

i) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

p) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

q) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

r) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 
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Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

s) w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową. 

 Radny Marcin Kus zwrócił uwagę na treść zapisu na tablicy. Uznał, że napis powinien 

brzmieć "niemiecki nazistowski obóz śmierci". 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Róża Zgorzelska wyjaśniła, że jest to projekt 

Wojewody Opolskiego i nie ma akceptacji na jakąkolwiek zmianę. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Poremba podała, że Racławice 

Śląskie też nie do końca czują się dobrze z faktem, że tablica ta zostanie tu zamontowana. 

Jednakże za wybór miejsca i treść zamieszczoną na tablicy odpowiada IPN oraz Wojewoda.  

 Radny Marcin Kus wskazał, że nie ma nic przeciwko tablicy, jednakże ma 

wątpliwości co do nazwy: "niemieckie obozy śmierci". 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

3 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymało się.  

 

t) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - projekt został przyjęty do 

wiadomości.  

Ad 3.  

 W drodze prowadzonych dyskusji członkowie Komisji wystosowali następujące 

postulaty: 

1. Wniosek o wystąpienie do zarządcy drogi nr 40 o podanie terminu realizacji zadania 

dot. remontu mostu w miejscowości Mochów oraz informację o planowanym 

objazdach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość zabezpieczenia na czas 

remontu, mostu objazdowego dla ruchu lokalnego. 

2. Wniosek o przygotowanie informacji nt. stanu skanalizowania miasta Głogówek 

z podziałem na kanalizacje: sanitarną, deszczową i ogólnospławną wraz z wykazem 

ulic.  
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3. Wniosek o dopisanie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Racławicach Śląskich w § 2 ust. 1, lit „m” Regulaminu, następującej treści: „worki 

po nawozach sztucznych”. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji  

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

 

Tomasz Nosol 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


