UCHWAŁA NR XXIV/253/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla funkcjonowania OHZ Głogówek Sp. z o.o. jako samodzielnego
podmiotu.
Na podstawie art. 18. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się treść „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie sprzeciwu wobec ewentualnego
włączenia OHZ Głogówek Sp. z o.o. w struktury innej spółki skarbu państwa”, który stanowi załącznik do
uchwały.
§ 2. Apel przekazuje się:
1) Prezesowi Rady Ministrów;
2) Ministrowi Rolnictwa;
3) Posłom i Senatorom z województwa opolskiego;
4) Wojewodzie Opolskiemu;
5) Samorządowi Powiatu Prudnickiego
6) p.o. Dyrektora Generalnego KOWR
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/253/2020
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 29 maja 2020 r.
Apel Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie sprzeciwu wobec ewentualnego włączenia OHZ Głogówek
Sp. z o.o. w struktury innej spółki skarbu państwa
Radni Rady Miejskiej w Głogówku stoją na stanowisku, że połączenie OHZ Głogówek Sp. z o.o. z inną
spółką skarbu państwa, które skutkowałoby utratą podmiotowości przez wspomnianą spółkę jest koncepcją
błędną i szkodzącą interesowi nie tylko Gminy Głogówek, a także branży rolniczej w skali co najmniej
regionalnej.
W rozmowach z zatroskanymi mieszkańcami Gminy Głogówek oraz w przekazach medialnych często
w ostatnim czasie pojawiają się spekulacje dotyczące istnienia możliwości likwidacji OHZ Głogówek Sp.
z o.o. bądź też fuzji tego przedsiębiorstwa z inną Spółką stanowiącą własność publiczną. Dopełnieniem tych
obaw jest publikacja na łamach Nowej Trybuny Opolskiej (wydanie online z dn.: 18.05.2020,
zob.:https://nto.pl/trzy-w-jednym-stadnina-koni-w-prudniku-chce-polknac-dwie-panstwowe-spolki-rolneczy-powstanie-gigant-z-5-tysiacami-hektarow/ar/c1-14972318) artykułu, z którego wynika, iż trzy spółki,
w tym Ośrodek Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Głogówku złożyły do Zgromadzeń Wspólników tychże
spółek wnioski o zgodę na połączenie w trybie art. 492 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 44c Ustawy
o Rachunkowości. Rzekomym celem połączenia ma być konsolidacja podmiotów rolniczych o podobnych
profilach, a jednocześnie zlokalizowanych w niedużych odległościach, co ma ułatwić gospodarowanie
w większej skali niż dotychczas.
Jako Radni wyrażamy duże zaniepokojenie powyższymi informacjami, tym bardziej, iż wiodącą rolę
w połączeniu ma według podawanych w mediach informacji odgrywać Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o. ,
a dwie pozostałe Spółki mają zostać przez nią wchłonięte.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Głogówku to przedsiębiorstwo z wieloletnimi tradycjami,
którego początki sięgają lat pięćdziesiątych XX w. To Spółka idealnie wpisującą się w charakter gminy
Głogówek, która jest w znacznej mierze gminą rolniczą. Lokalizacja oddziałów Spółki, m.in. na terenach
wiejskich pokrywa znaczne zapotrzebowanie na zatrudnienie mieszkańcom wsi. OHZ Głogówek Sp. z o.o.
od lat odnosiła osiągnięcia oraz sukcesy w hodowli bydła rasy czerwono-białej oraz trzody chlewnej
zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym. Firma była wielokrotnie wyróżniana oraz nagradzana,
m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Rady Ministrów.
Połączenie spółki ze Stadniną Koni w Prudniku oraz z Widawą Sp. z o.o. z siedzibą w Biestrzykowicach
w naszej ocenie nie tylko doprowadzi do zatracenia charakteru firmy, ale wpłynie także na dramatyczne
zmiany na lokalnym rynku pracy. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż OHZ Głogówek Sp. z o.o. zatrudnia
ok. 90 osób, które w tym trudnym czasie mogą zostać pozbawione miejsc pracy, a tym samym środków do
życia.
Pragniemy zarazem nadmienić, że OHZ Głogówek Sp. z o.o. jest wpisany przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do grupy strategicznych Spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej. Rozumiemy przez to, iż przedsiębiorstwo odgrywa jedną z wiodących ról w kreowaniu postępu
biologicznego w polskim rolnictwie. W związku z powyższym istnienie OHZ Głogówek Sp. z o.o. jako
odrębnego podmiotu gospodarczego jest wysoce uzasadnione nie tylko z perspektywy lokalnej, ale także
i ogólnonarodowej, a nawet międzynarodowej.
W związku z powyższym ponownie podkreślamy, że jesteśmy przeciwni utracie podmiotowości przez OHZ
Głogówek Sp. z o.o.
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