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PROTOKÓŁ NR 6/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

z dnia 24 maja 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 Sekretarz Gminy Anna Barysz.   

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol, 

który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2018 r. 

2. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

3. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw w Gminie Głogówek. 

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1.  

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2018 r. zostało przyjęte do 

wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 2.  

Nie zgłoszono uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Głogówka. Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3.  

 Radny Marcin Kus zgłosił potrzebę częstszego wykaszania traw na placach zabaw.  

 Burmistrz wskazał, że prace te będą realizowane.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Informacja nt. nadzoru, utrzymania i stanu placów zabaw w Gminie Głogówek została przyjęta 

do wiadomości.  
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Ad 4.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję: 

 

a) w sprawie wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka. 

Burmistrz poinformował, że jest to uchwała intencyjna. Obwodnica jest jak najbardziej 

potrzebna. Wizja jej budowy jest odległa, mowa jest o perspektywie 15-20 lat. Uznał, że żaden 

komitet nie będzie miał takiej siły przebicia jak Rada. W wianku z czym ten argument zawsze 

może być wykorzystany.  

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

b) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg 

gminnych na terenie gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

d) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych 

lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 

gminy Głogówek. 



 3 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

Przewodniczący poinformował o dodatkowych projektach uchwał, które zostaną wprowadzone 

do Porządku obrad sesji: 

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

2. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Komunikacja Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Głubczycach, 

4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie.  

 Burmistrz poinformował, że został zakupiony stacjonarny alkomat na rzecz tutejszej 

Policji, który znacznie ułatwi pracę funkcjonariuszom, a jednoczenie stworzy mieszkańcom łatwe 

i dogodne warunki przebadania się.  

 

Ad 5.  

Sprawy różne. 

 Radny Marcin Kus zgłosił, że w parku miejskim znajduje się powalone drzewo, które 

tarasuje przejazd. Sprawa została zgłoszona kierownikowi referatu MKOŚ. 

 

 Radny Bernard Dembczak zapytał czy został zamówiony tłuczeń na drogi polne. Ponadto 

zgłosił, że toaleta publiczna przy rondzie jest zamknięta na kłódkę. Zapytał, co jest tego 

powodem. 

 Burmistrz odpowiedział, że kamień jest zamówiony jednaj jego rozdysponowania nastąpi 

najprawdopodobniej po żniwach. O kwestii toalet poinformuje odpowiedzialne osoby.  

 

 



 4 

 Radny Joachim Sobek zgłosił, że na dachu oraz w rynnach baszty od strony parku 

zalegają spore ilości liści.  

  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

 

Tomasz Nosol 
 

 

 

 

Protokolant 

 

Małgorzata Wolf 


