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PROTOKÓŁ NR 9/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 25 września 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 Pan Piotr Bujak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert. 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska otworzył i przeprowadził 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol, który przywitał zgromadzonych i przedstawił 

proponowany porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2019 r. 

5. Podsumowanie Dożynek i konkursów dożynkowych. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Sprawy różne. 

8. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek, 

oględziny w terenie – PSZOK. 

9. Zakończenie. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad 4.  

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2019 r. 

Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących informacji o wykonaniu 

budżetu Gminy Głogówek za I półrocze.   

 

Informacja o wykonaniu budżetu została przyjęta do wiadomości. 
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Ad. 5  

Podsumowanie Dożynek i konkursów dożynkowych. 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie zgłosiła zastrzeżeń do przedstawionych 

materiałów. 

Radna Bogusława Poremba zapewniła, że wszystko odbyło się zgodnie z planem. 

Radny Joachim Sobek mówi o zapewnieniu lepszych atrakcji w przyszłym roku np. 

gwiazdy wieczoru. 

Burmistrz odpowiada, że przy gwiazdach wieczoru należy liczyć się z kosztami 

w wysokości od 20 000 zł do 40 000 zł. Tłumaczy, że te gminy, które mają organizowane dni 

miasta słabiej organizują dożynki, natomiast w gminach w których nie ma dni miasta dożynki 

organizowane są z rozmachem.  

Przewodniczący Komisji sugeruje, by na dożynki zapraszać kabarety. 

Burmistrz odpowiada, że kabarety są droższe niż gwiazda wieczoru. 

Radna Poremba tłumaczy, że zespoły, które wystąpiły na dożynkach wybrali 

mieszkańcy Racławic Śląskich. Dodaje, że większość osób przybyłych na to wydarzenie 

przyjechała zobaczyć korowód i korony dożynkowe. 

Burmistrz mówi o tym, że zespoły nie chcą przyjeżdżać na takie wydarzenia, a koszty 

przy organizacji imprezy masowej są wysokie. 

Radna Poremba tłumaczy, że lepiej, jeśli pieniądze zostaną wydane na potrzeby 

miejscowości niż na koncert gwiazdy wieczoru.  

Radni przyjęli do wiadomości informacje dotyczące podsumowania dożynek 

i konkursów dożynkowych,  

 

 

Ad 6. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przystąpił do zaopiniowania 

materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodniczący tłumaczy, że gmina otrzyma subwencję na oświatę.  

Burmistrz zapowiada zmianę w budżecie dotyczącą zmniejszenia kwoty pożyczki 

dotyczącej wymiany źródeł ciepła. Dodaje, że zmiany wynikły z dostosowania budżetu do 

realiów.  

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019-

2022, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zmiany uchwały nr X/118/2019 z dnia 27 maja 2019 r., 

 

Przewodniczący tłumaczy, że w projekcie uchwały chodzi o zapis słów ,,spłaty raty’’. 

Burmistrz dodaje, że zapis ma być zmieniony zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

 

Przewodniczący mówi o sołtysie ze Zwiastowic, który nie chce być inkasentem.  

Burmistrz uzupełnia, że są to ustalenia mieszkańców Zwiastowic z zebrania wiejskiego. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący tłumaczy, że jest problem z inkasentami, którzy nie chcą zbierać pieniędzy, 

ponieważ część mieszkańców wiosek płaci internetowo. Uchwała dotyczy sołtysa Zwiastowic.  

 

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

 

Przewodniczący pyta Burmistrza czy do projektu uchwały były zastrzeżenia. 

Burmistrz zapewnia, że nikt nie wnosił żadnych zastrzeżeń. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Sprawy różne 

 Radny Dembczak informuje, że rolnicy, którzy sprzedawali swoje plony firmie Bioagra 

mogą mieć problemy, ponieważ firma cofa się do 2008 roku i sprawdza jakim użytkiem była 

ziemia, z której powstał plon. Dodaje, że jeśli był to użytek leśny firma odmawia sprzedaży.  

 

 Przewodniczący dziękuje za drogę. Tłumaczy, że odpady frezowana mieszkańcy 

spożytkowali na zaklejenie ubytków w drodze w stronę Golczowic. 

 

 Burmistrz mówi o przebudowie ulicy Konopnickiej w Głogówku na którą Gmina 

Głogówek pozyskała 1 milion zł, co stanowi 60% środków. Ulica ta zyska nową kanalizację 

oraz sieć spławową, wyniesione przejścia dla pieszych, oświetlenie drogi, uporządkowany 

zostanie plac obok szpitala. Projekt ten zyskał 4 miejsce w województwie. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej porusza kwestie związaną z walcem, służącym 

uzupełniania nabytków. 

 

Radna Poremba porusza temat wycinki 16 dwustuletnich drzew znajdujących się nie 

daleko PKP w Racławicach Śląskich.  
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Burmistrz odpowiada, że wycinka realizowana była na poziomie starostwa i gmina nie 

została o niczym poinformowana. 

 

Radna informuje, że nie zostały dopełnione przepisy takie jak zachowanie okresu 

lęgowego, poza tym nie należało wycinać drzew, a przyciąć jedynie ich korony. 

 

Burmistrz opowiada o pracy PSZOK-u i składowaniu śmieci. Przypomina radnym, że 

mają prawo składać wnioski do budżetu. 

 

Radna Poremba mówi o przeglądach instalacji elektrycznej. 

Burmistrz wspomina o oświetleniu na boiskach. Mówi też o remoncie dachu. 

 

Ad. 8  

Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek, oględziny 

w terenie – PSZOK. 

Po oględzinach w terenie Radni zasugerowali możliwość efektywniejszej segregacji 

odpadów. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


