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PROTOKÓŁ NR 12/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 20 grudnia 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 9 członków, obecnych 9. Ponadto w obradach uczestniczył 

Radny Fabian Patron. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Tomasz Nosol, który przywitał zgromadzonych i przedstawił 

proponowany porządek obrad:  

 

1. Otwarcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2020 rok. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji. 

7. Sporządzenie i zatwierdzenie planu pracy komisji. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 

Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2020 

 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2020 rok, 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska tłumaczy jakie inwestycje 

będą realizowane w 2020 roku. 

Radny Joachim Sobek mówi o modernizacji dróg gminnych w śród których priorytetem 

będzie droga przy ulicy Polnej i ulicy Winiary. 
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Radna Bogusława Poremba przestrzega o zadbanie, aby podczas robót nie pozbyć się 

trylinki, którą można ponownie wykorzystać na odcinkach dróg polnych. 

Radny Nosol wspomina również o modernizacji instalacji elektrycznej w szkole 

w Twardawie, modernizacji Urzędu i drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. 

Radny Joachim Sobek informuje o przebudowie placu jednostki OSP Głogówek. 

Radna Poremba wspomina o potrzebie utworzenia drugiego żłobka. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2020 – 2035. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Rozpatrzenie projektu uchwały: 

a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek, 

 

Radny Sobek tłumaczy, że opieka nad bezdomnymi zwierzętami generuje wysokie koszty.  

Radna Bogusława Poremba opowiada o tym, jak Czesi podrzucają koty pod Dom Ludowy 

w Racławicach Śląskich. 

Radna Roża Zgorzelska opowiada o wyrzucanych zwierzętach na poboczach dróg. 

 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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b) w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich, 

 

Radny Kus pyta o zapis dotyczący ram okiennych. Czy okna mogą być oddawane w całości 

czy należy pozbywać się szyb.  

Poproszony został pracownik, który zajmował się przygotowaniem regulaminu. 

Pracownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi tłumaczy, że do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych powinny być przyjmowane jedynie ramy okienne. Wspomina 

o nowych frakcjach w których skład wchodzą odpady niebezpieczne, np. świetlówki, 

rozpuszczalniki, farby, chemia, chemikalia. 

Radni dyskutują o sposobie pozbycia się szyb w oknach i problemach związanych z 

odbiorem całych okien. 

Radna Bogusława Poremba porusza temat składowania na PSZOK odpadów 

niebezpiecznych.   

Radny Marcin Kus złożył wniosek o doprecyzowanie regulaminu odbioru odpadów w 

PSZOK oraz zdjęcie z porządku obrad i przesunięcie uchwały na kolejną sesje Rady Miejskiej.  

 

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie  

 

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego 

nr 4 w Głogówku, 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawił skargę, przebieg 

posiedzenia komisji na którym pojawiła się Skarżąca oraz opinię Komisji. 

 

Radni przyjęli projekt uchwały do wiadomości. 

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2020. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 



4 
 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Komisji. 

Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania z 

działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz przyjęli je do wiadomości. 

 

Ad. 7 Sporządzenie i zatwierdzenie planu pracy komisji. 

 

Radni omówili i doprecyzowali plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 

2020. 

Radni przyjęci plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2020 

jednogłośnie. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


