
PROTOKÓŁ NR 12/2015 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 21 grudnia 2015 roku 

 

Posiedzenie Komisji ds. 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. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

• Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

• Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Żebrowski. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r.  

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne(opracowanie planu pracy RM na 2016 r.). 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła zmiany zaszłe po dniu 15 listopada w projekcie 

dot. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016 r. następującej treści: 

„W okresie po 15 listopada 2015 r. dokonano następujących zmian w uchwale w sprawie uchwalenia 

Budżetu na 2016 r.: 

- zmniejszono przychody budżetu o kwotę  100.000,00 zł – zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu  

w 2016 r., 

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę  100.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 100.000,00 zł 

zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na budowę chodnika w Dzierżysławicach – 

  zał. nr 3 Wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2016r.,  

  zał. nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. , 

  zał. nr 8 Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2016 r. 

- zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej o  50.000,00 zł – zał. nr 3 Wydatki budżetu Gminy Głogówek 

na 2016r., 

- zwiększono kwotę dotacji na remont i konserwację zabytków o  50.000,00 zł – zał. nr 3 Wydatki 

budżetu Gminy Głogówek na 2016r. i zał. nr 8 Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2016 r. 



- ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów  

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 

Prognozowane zadłużenie Gminy Głogówek na koniec 2016 roku wyniesie   10.546.010,28 zł, co 

stanowi 28, 5 % planowanych dochodów budżetu. 

W związku z powyższymi korektami, zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019”. 

 

 Radny Marek Pelka zapytał, jakie środki są przeznaczone na działalność „Odnowy Wsi”. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że taka jak zawsze, czyli 70 tyś. zł.  

 Następnie Radny zapytał o plan w sprawie dokumentacji kanalizacji sanitarnej. Oświadczył, że 

powiedziane było, iż 2015 roku będzie wykonana pierwsza część dokumentacji kanalizacji sanitarnej, 

natomiast druga część w roku 2016 r. Tymczasem w budżecie brak jest pozycji dotyczących tych 

planów.  

Burmistrz odpowiedział, że obecnie nie jest to zadanie wprowadzone do budżetu. Jednakże 

będzie ono realizowane w ramach wolnych środków. W pierwszej kolejności po wykonaniu 

dokumentacji planowane jest położenie nitki kanalizacyjnej do Rzepiec prawą strona drogi,  

w związku z zaleceniami ZDW.  

Radny Marek Pelka zapytał, co z dalszym etapem inwestycji.  

Burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od wolnych środków. Podkreślił, że 

najważniejsze jest by poprowadzić główną rurę, a następnie wykonać przyłącza jeszcze przed 

planowaną przebudową drogi. 

 

Radny Tomasz Nosol zapytał o stan sprawy drogi Wierzch – Mionów. 

Burmistrz poinformował, że Gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach schetynówki na 

realizację tego zadania. Niemniej jednak w lutym zostanie złożony wniosek do PROWu  

o przebudowę tego odcinka drogi. Ostatecznie, w przypadku braku współfinansowania także z tej puli 

Gmina będzie zmuszona do przeprowadzenie remontu ze środków własnych. A w pierwszej 

kolejności zostaną odkopane rowy. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do zaopiniowania projektu. 

Wynik głosowania: 

3 za / 0 przeciw / 3 wstrzymała się; 

 

Ad. 2  

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r. przyjęto do wiadomości. 



Ad 3.  

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r., 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która zreferowała zmiany w budżecie gminy.  

Radny Tomasz Nosol zapytał, jaki jest okres użytkowania choinki, która stanęła na pl. Wolności. 

Burmistrz odpowiedział, że choinka jest rozkładana na części i będzie odpowiednio 

magazynowana. Więc będzie wystawiana do zużycia materiału.  

Radna Gizela Grzesik wyraziła swoje ubolewanie nad złym stanem ronda w Głogówku oraz 

kamienic na ul. Piastowskie.  

Burmistrz wskazał, że kamienice na ul. Piastowskiej zostały sprzedane za poprzednich włodarzy 

miasta w ręce prywatnych osób w sposób budzący wątpliwości. Ponieważ są to nieruchomości 

prywatne Burmistrz nie ma żadnych możliwości wpłynięcia na właścicieli.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.   

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego  

2015 r. 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

d) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2016, 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 



 

f) 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 pięciu lat, 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

g) 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, 

Radny Marek Pelka wniósł o przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej uzasadnianie do 

niniejszego projektu.  

Przyjęto do wiadomości. 

 

h) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2016 roku. 

Radny Tomasz Nosol zapytał o liczbę wyłapywanych rocznie psów z terenu Gminy Głogówek. 

Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.  

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

Ad 4. 

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie wniosków do projektu plany pracy RM na 2016 r.  

Radny Tomasz Nosol zwrócił uwagę na rażąco niskie ceny skupu żywca. Uznał, że Komisja Rolna 

winna interweniować w tej sprawie w Izbie Rolnej.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI  ROLNICTWA I OCHRONY 

ŚRODOWISKA  

 

ANDRZEJ ŻEBROWSKI 

 
PROTOKOLANT  

 

MAŁGORZATA WOLF 


