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PROTOKÓŁ NR 10/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 25 października 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 6. Ponadto w obradach uczestniczył 

Zastępca Burmistrza Głogówka Sebastian Gerstenberg. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Tomasz Nosol, który przywitał zgromadzonych i przedstawił 

proponowany porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Uchwalenie stawek podatków lokalnych. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad. 4  

Uchwalenie stawek podatków lokalnych  

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

Gminy Głogówek na 2020 rok 
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Wynik głosowania:  

0 za/ 2 przeciw/ 4 wstrzymało 

 

Ad 5. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przystąpił do zaopiniowania 

materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji 

nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało 

 

Ze względu na przynależność do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Radna Bogusława Poremba 

wstrzymała się od głosowania. 

 

b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości 

w Głogówku 

 

Przewodniczący informuje, że uchwała ta dotyczy inwestycji budowlanej.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Przewodniczący przyznaje, że petycja nie dotyczy przystanków Gminy Głogówek. 

Informuje, że po przeprowadzonej obserwacji, przystanki w gminie są oznaczone.  

 

e) zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Głogówek do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 

 

Przewodniczący informuje o zmianach dotyczących zwiększenia wydatków przy 

przebudowie ulicy Konopnickiej, remont drogi gminnej ,,Zidlung”, adaptacja pomieszczeń na 

świetlicę wiejską w sołectwie Tomice, rewitalizacja zamku w Głogówku- zmiana stolarki 

okiennej i wzmocnienie budynku-dotacja, zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi 

Rzepcze, zakup kamienia w miejscowości Rzepcze. 

 

Radny Sobek pyta, jak ma wyglądać inwestycja remontu świetlicy w Tomicach, w jakim 

budynku zostanie przeprowadzona.  

 

Zastępca Burmistrza odpowiada, że budynek jest użyczony na dłuższy okres czasu.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6 

Radny Kus informuje, że we wrześniu zostały zalane łąki w okolicy ulicy Fabrycznej. 

Prosi o udrożnienie rzeki.  
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Radny Sobek mówi o zwalniaczu asfaltowym wylanym w pobliżu Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Głogówku i pyta na jakiej podstawie to zostało zrobione. 

Radny Kus informuje, że zostało to dokonane z inicjatywy mieszkańców.  

Zastępca Burmistrza odpowiada, że na ostatniej sesji, obecny był Wicestarosta Janusz 

Siano, który opowiadał o przeprowadzeniu właśnie tej inwestycji.  

Radny Kus dopowiada, że Wicestarosta obiecał również, że przy okazji naprawią tą 

drogę, natomiast nie zrobili nic. 

Radny Dębczak wspomina o braku oznakowania powstałego wzniesienia.  

Radna Poremba wspomina o przejściu dla pieszych przy ul. Skargi przy sklepie 

,,Biedronka”, które jest bardzo źle oświetlone. Pyta też czy można zwrócić się do powiatu 

o malowanie pasów drogowych na jezdni, ponieważ są one bardzo słabo widoczne. 

Informuje, że malowanie pasów jest zależne od szerokości jezdni.  

Przewodniczący pyta o łatanie ubytków w nawierzchni na terenie Gminy Głogówek. 

Zastępca Burmistrza informuje, że pracownik Urzędu Miejskiego był obowiązany do 

przeprowadzenia oględzin w terenie.  

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


