PROTOKÓŁ NR 1/2014
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 23 grudnia 2014 roku
Posiedzenie Komisji ds. 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 6. Ponadto w obradach uczestniczyły:


Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz,



Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel,



Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek.

Posiedzenie Komisji otworzyła i przeprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Głogówku Bogusława Poremba. Przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że realizacja pkt 1 nastąpi podczas kolejnego posiedzenia
Komisji, z uwagi na nieobecność jednego z członków.

Ad 3.
Wiceprzewodnicząca RM przystąpiła do procedury zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok,
Radny Marek Pelka zwrócił uwagę na 40 tys. złotych zwrotu dotacji dotyczącej remontu zamku.
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Istnieje
prawdopodobieństwo, że zwrot dotacji nie będzie koniecznym. Jednakże jest to ostatnia sesja
w roku bieżącym, sumę tą trzeba zabezpieczyć. Szczegóły sprawy zna Pan Ginter Cibis.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymał się;
b) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy
Głogówek w 2014 roku – przyjęta jednogłośnie;
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c) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2015
roku – przyjęta jednogłośnie;
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2015 –
przyjęta jednogłośnie;
e) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" dla gminy
Głogówek,
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymał się;
f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek – przyjęta
jednogłośnie;
g) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością,
Wynik głosowania:
3 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się;
h) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład
Mienia Komunalnego w Głogówku – przyjęta jednogłośnie;
i) w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
Wynik głosowania:
3 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się.
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Ad 2.
Radni przystąpili do zaopiniowania projektu uchwalającego budżet Gminy Głogówek na
2015 rok. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek omówiła w/w projekt, jak również przedstawiła projekt
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
Analizie poddano poszczególne zapisy zawarte w projektach.
Po uzyskaniu szczegółowych wyjaśnień złożonych przez Burmistrza oraz Panią Skarbnik,
Radni przystąpili do procedury głosowania, której wynik przedstawiał się następująco:


projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. – przyjęty
jednogłośnie (tj. 5 głosów za – jeden z Radnych opuścił salę posiedzeń, na 7 Radnych
obecnych 5);



projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2015-2018 – przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Radny Tomasz Nosol zgłosił, że wiatr zerwał poszycie dachowe z wiaty przystankowej
znajdującej sie w przysiółku Mucków – Sołectwo Zawada.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
Bogusława Poremba
PROTOKOLANT
Małgorzata Wolf
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