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PROTOKÓŁ NR 5/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

z dnia 12 kwietnia 2019 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 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczył 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

Jerzy Kunert.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol, 

który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Stan przepraw na rzece Osobłodze. 

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.  

 Radni pochylili się nad przedłożoną informacją nt. stanu przepraw na rzece Osobłodze. 

Przeanalizowali poszczególne zapisy informacji i uzupełnili o swoje spostrzeżenia oraz uwagi. 

Na salę posiedzeń został poproszony kierownik referatu MKOŚ, który odpowiedział na bieżące 

zapytania radnych. Po przeanalizowaniu wszystkich wątków tematu z zakresu niniejszego punktu 

członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli jednogłośnie następujące wnioski: 

1. Wniosek o ujęcie w zestawieniu przygotowanym przez kierownika IZP, kładki na cieku 

wodnym przy oczyszczalni ścieków w kierunku miejscowości Leśnik.  

2. Wniosek o podjęcie działań w zakresie remontu mostu w Rzepczach na cieku wodnym 

Młynówka oraz dokonanie konserwacji pozostałych przepraw w obrębie Gminy na rzece 

Osobłodze.   

Dalszych uwag nie zgłoszono.  
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Ad 2.  

Nie wniesiono uwag do informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Gminy Głogówek. 

 

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.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek”. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

Ad 5.  

Sprawy różne. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku poinformował o pismach, które wpłynęły 

do biura Rady, a mianowicie o: 

1. wszczęciu postepowania nadzorczego przez Wojewodę Opolskiego w sprawie uchwał 

dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty 

długu Gminy Głogówek.  
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Do obradujących dołączył burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który wyjaśnił, że nadzór prawny 

Wojewody podniósł zastrzeżenia, co do poszczególnych zapisów uchwał dotyczących min. 

ogrodzeń. Natomiast istota pozostają ta sama.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o zastrzeżenie ujęta w opinii RIO.  

Burmistrz odpowiedział, że zastrzeżenie dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

a w szczególności zapisów dotyczących faktycznego zadłużenia Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska  

 

Tomasz Nosol 
 

 

 

 

 

Protokolant 

 

Małgorzata Wolf 


