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PROTOKÓŁ NR 13/2020 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 16 stycznia 2020 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 7.  Nieobecny Radny Tadeusz Wrona 

oraz Jan Hojdem.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Tomasz Nosol, który przywitał zgromadzonych i przedstawił 

proponowany porządek obrad:  

 

1. Otwarcie Komisji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania 

odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich. 

5. Informacja na temat dróg transportu rolnego, możliwości poprawy ich jakości np. 

poprzez uzyskanie dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Przewodniczący nadmienił, że obrady będą składały się z dwóch części. Dnia 16 

stycznia Komisja przeanalizuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania 

odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący przeszedł rozmowy na temat projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich.  
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Radna Bogusława Poremba mówi o rozeznaniu jakie Radna przeprowadziła, na 

przykładzie PSZOK-u w gminie Gogolin. Mówi o przyjmowaniu przez gminę opakowań po 

farbach i rozpuszczalnikach pod warunkiem spełniania odpowiednich warunków do ich 

składowania. Dodaje, że gmina nie przyjmuje strzykawek, a obecnie pochyla się nad nowymi 

zapisami w regulaminie dotyczącymi przyjmowania leków. Radna opowiada o historii 

powstania PSZOK. 

Radny Marcin Kus porusza temat zbioru worków po nawozach w PSZOK, a także 

problem zbioru opon rolniczych. Podaje przykład kosztów jakie trzeba ponieść za ich odbiór. 

Radny informuje, że zależy mu na przyjmowaniu w punkcie kompletnych okien tj. ramy wraz 

z szybami. 

Przewodniczący pyta, czy można do Punktu oddać osobno ramę okienną, a osobno 

szybę. 

Radny Dembczak informuje jakiego typu szkło jest przyjmowane na PSZOK.  

Radny Józef Kowaś uważa, że najważniejsze jest zdanie Rady Sołeckiej 

Racławic Śląskich oraz Radnej Bogusławy Poremby, ponieważ jest to głos mieszkańców.  

Radna Poremba opowiada o sposobie przyjmowania odpadów na PSZOK. 

Radni rozmawiają o przyjmowaniu styropianu. 

Członkowie Komisji wystosowali wnioski kierowane do Burmistrza Głogówka 

w brzmieniu: 

1. Odpady niebezpieczne typu farmakologiczne, opakowania po farbach będą 

przyjmowane tylko i wyłącznie pod warunkiem składowania w odpowiednich kontenerach. 

Odbiór nie dotyczy prywatnych gabinetów lekarskich. 

2. W ,,Nazwa odpadu i kodu odpadu’’ przy punkcie Odpady Wielkogabarytowe proszę 

zamienić słowo ,,ramy okienne’’ na słowo ,, okna’’. 

Członkowie wnieśli również o przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej 

segregacji odpadów komunalnych i przyjmowania odpadów na PSZOK. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożone wnioski. 
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Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przerwał posiedzenie 

Komisji dnia 16 stycznia 2020 r. po czym wznowił je dnia 27 stycznia 2020 r. i przedstawił 

planowany porządek obrad. Na 9 członków, podczas posiedzenia obecnych 7.  Nieobecni 

Tadeusz Wrona oraz Bogusława Poremba. W obradach uczestniczy Przewodniczący Rady 

Miejskiej Jerzy Kunert. 

 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

 

Do obrad dołącza Bogusława Poremba.  

 

Przewodniczący Komisji przedstawia odpowiedź Burmistrza Głogówka na wniosek 

wystosowany w pierwszej części obrad komisji w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania 

odpadów do PSZOK w Racławicach Śląskich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej porusza temat dotyczący przyjmowania odpadów 

według BDO.  

Radna Poremba mówi o tym, że podmioty gospodarcze nie będą mogły oddawać 

odpadów na PSZOK. 

Przewodniczący Komisji pyta o zastrzeżenia do projektu uchwały.  

Radna Poremba informuje, że Rada Sołecka przychyla się do wniosku o odpowiednim 

składowaniu odpadów niebezpiecznych. Wspomina o ujęciu wody pitnej która znajduje na 

trenie PSZOK. Radni dyskutują o przyjmowaniu odpadów niebezpiecznych. 

 

Ad. 5 Informacje na temat działań związanych z poprawą dróg transportu rolnego w 2019 r. 

 

Radni przyjęli do wiadomości przygotowane informacje. Podejmują dyskusję o drogach 

rolnych.   

Radny Kowaś opowiada o niszczeniu dróg polnych przez sprzęt wjeżdżający na pola. 

Radny Joachim Sobek pyta, ile do tej pory sołectwa dostawały ton kamienia. Radna 

Poremba odpowiada, że zawsze było w granicach od 120-150 ton. 

Członkowi Komisji zapraszają na posiedzenie Skarbnik Gminy Głogówek. 
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Przewodniczący pyta o środki na zakup kamienia na drogi polne. 

Skarbnik Alina Janik odpowiada, że środki na kamień pochodzą głównie z funduszu 

sołeckiego.  Informuje, że w trakcie roku można będzie coś wprowadzić dodatkowe środki. 

Radna Bogusława Poremba opuściła salę. 

 

Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 

 

a) w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek 

na lata 2020-2035, 

 

Radni pytają o zmiany w budżecie na rok 2020 

Skarbnik tłumaczy, że zmiany w budżecie dokonywane w związku ze: 

1. Zwiększeniem dochodów bieżących tj.: 

− wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

w zakresie wychowania przedszkolnego- zwiększa się dochody o kwotę 39.000,00 zł,  

− wpływami z usług -zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł 

− dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz innych środków- zwiększa się dochody o kwotę 240.924,30 zł,  

2. Zmniejszeniem dochodów majątkowych: 

 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 192.215,24 zł, zmiany dokonuję się 

w związku ze zmniejszeniem dofinansowania 

3. Zwiększeniem przychodów- Wolne środki 1.478.151,79 zł 

4. Zmniejszeniem wydatków: 

 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 

35.890,60 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczeniem 

na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości”, 

 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł, 

jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750- Administracja 

publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, 

 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 16.800,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, 

jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup toru MDF CTIF w Mochowie” 
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 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni 

rodzinne o kwotę 142.000,00 zł zmniejsza się wydatki bieżące, 

 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.926,00 zł zmniejsza się wydatki na 

wynagrodzenia i o tę samą kwotę zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, 

 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.830,00 zł, 

jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z 

przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie wody bieżącej 

do budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kotkowicach” oraz o kwotę 8.830,00 zł 

zwiększa się wydatki bieżące - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 

 Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie o 

tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Oświetlenie boiska sportowego w miejscowości Szonów” . 

5. Zwiększeniem wydatków: 

 Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotacje na wydatki 

majątkowe dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów – w 

części dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Głogówka (wiadukt kolejowy) 

do skrzyżowania na Głogowiec”, 

 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 279.000,00 

zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: 

➢ pn. „PT przebudowy drogi gminnej ul. Korfantego w Głogówku” – 30.000,00 zł, 

➢ pn. „Zmiana organizacji ruchu – Głogówek Śródmieście” – 49.000,00 zł, 

➢ pn. „Modernizacja dróg gminnych” – 200.000,00 zł 

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się o kwotę 198.312,55 zł 

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku 

Urzędu Miejskiego w Głogówku”, 

 Szkoły podstawowe o kwotę 45.500,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z 

przeznaczeniem na realizację zadnia inwestycyjnego pn. „Modernizacja klatki 

schodowej w I budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogówku”, 

 Przedszkola o kwotę 39.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, 

 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.979,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, 

 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 34.021,00 zł zwiększa się 

wydatki bieżące, 
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 Opieka społeczna o kwotę 150.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn.  „Przebudowa, modernizacja i adaptacja 

części zdegradowanego budynku szpitalnego w Głogówku” 

 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 90.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące, 

 Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 461.048,30 zł zwiększa się wydatki 

bieżące z przeznaczeniem na realizację programu „Ochrona powietrza na terenie Gminy 

Głogówek poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, 

 Pozostałą działalność o kwotę 360.000,00 zł zwiększa się wydatki majątkowe z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wniesienie udziałów w spółce prawa 

handlowego Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o.” 

 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład 

Komunalny Głogówek Sp. z o.o., 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza 

Głogówka w spółkach, 

Radny Marcin Kus pyta o aktualne przepisy.  

Radni zapoznali się z treścią uchwały. 
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e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek, 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Sprawy Różne 

Przewodniczący Komisji zaprasza na szkolenie dotyczące przeprowadzania uboju, które 

odbędzie się 11 lutego 2020 godz. 11.00 w Izbie Rolniczej. 

Radni rozmawiają na temat odpadów komunalnych. 

  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


