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PROTOKÓŁ NR 14/2020 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 27 lutego 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 9.   

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) Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej w Opolu i ODR-u Łosiów. 

5) Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji  

 

Przewodniczący napomniał, że zaproszony Prezes Izby Rolniczej w Opolu 

Marek Froelich nie mógł przybyć na spotkanie ze względu na wyjazd służbowy do Kielc.  

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Aleksandra Makówka poinformowała 

członków komisji, że Gmina Głogówek realizuje zadania z zakresu promocji, w tym 

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, wspierania 

i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, pobudzania aktywności 

obywatelskiej. 
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Kierownik mówiła o zadaniach realizowanych poprzez promocję gminy w serwisach 

internetowych typu Facebook, Aplikacji mobilnej Gmin Głogówek, a także wspomniała 

o nowej stronie internetowej Gminy Głogówek, która będzie dostępna od marca.  

Wymieniała również imprezy cykliczne, które są organizowane na terenie Gminy 

Głogówek- tj. Biegi Trzeźwości pn.” Biegaj z nami”, Gala „Głogóweckie Grono Sukcesu” 

,,Jarmark Bożonarodzeniowy połączony ze zbiórką darów, Gminny Turniej Wiedzy 

Pożarniczej dla dzieci i młodzieży z Gminy Głogówek, Gminne Zawody Sportowo – 

Pożarnicze w Wierzchu Dzień Strażaka 

Pani Makówka dodała, że w roku 2019 prócz imprez odbywających się cyklicznie 

zorganizowano m.in.: 

• Obchody 74. Rocznicy Marszu Śmierci, obchodzone 22.02.2019 r. w Racławicach 

Śląskich,  

• Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze 30.06.2019 r. w Zwiastowicach, w których 

udział brało łącznie około 24 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych; 

• „Spartakiadę 2019” , 

• pokazy astronomiczne w mobilnym planetarium dla uczniów szkół prowadzone przez 

dwóch wyszkolonych instruktorów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie , 

• Mini Piknik Kolejowy na dworcu PKP w Racławicach Śląskich , 

• szkolenia w ramach projektu OBYWATEL.IT "Cyfrowy Głogówek" , 

• Dzień otwartych drzwi w Urzędzie Miejskim, podczas których do  dyspozycji byli wszyscy 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku , 

• I Sesję Rady Dzieci i Młodzieży w Gminie Głogówek , 

• Pokazy stacji badawczych Centrum Nauki Kopernik-  

• przyjazd Naukobusa , 

• Przyjazd dziennikarzy Radia RMF FM , 

• Zlot Food Trucków , 

• Zjazd zabytkowych pojazdów w ramach Letniego Rajdu – Śląsk – Slezsko 2019,  

• Obchody 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej,  

• Konkurs na najpiękniej ozdobionego piernika Bożonarodzeniowego. 
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Na rok 2020 prócz imprez odbywających się cyklicznie zaplanowano jeszcze m.in.: 

• Zlot Food Trucków, 

• Dzień otwartych drzwi w Urzędzie Miejskim, 

• Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Pani Kierownik wytłumaczyła, że prócz wydarzeń jakie organizuje referat Promocji 

i Rozwoju Gmina współpracuje z mediami a wszelkie wydarzenia są nagłaśniane i 

reklamowane w mediach takich jak Radio Park, Radio Opole, Radio Doxa, NTO, Tygodnik 

Prudnicki, Prudnik24 Dodała również, że gmina Współpracuje również z miastami 

partnerskimi do których należą: Rietberg, Fulda oraz Vrbno.   

Gmina Głogówek od lat pozyskuje fundusze ze środków zewnętrznych poprzez 

realizację tzw. projektów miękkich.  W roku 2019 w ramach tzw.  projektów miękkich 

realizowano Projekt „Iluminacja elewacji zamku w Głogówku”, Projekt „Seniorzy na orliki”, 

natomiast w 2020 przystąpi do projektu „Bezpieczeństwo bez granic 2020”, „Żyjmy zdrowo na 

sportowo 2020”.  

Po zakończonej prelekcji Przewodniczący wita przybyłych gości, Panią Kierownik 

Monikę Kozaczek, która reprezentuje Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Burmistrza 

Głogówka oraz Zastępcę Burmistrza Głogówka. 

Przewodniczący pyta co dzieje się z obserwatorium znajdującym się u Franciszkanów. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że temat jest rozwojowy i dyskusyjny, a także 

uzależniony od środków zewnętrznych. Na chwilę obecną są toczone rozmowy z naukowcami 

z okolic Krakowa i Opola. Wystąpił problem, który pojawił się na przestrzeni lat, jest to smog 

świetlny. Do pewnego czasu parametr był sprzyjający natomiast na chwilę obecną nie do końca 

tak jest co utrudnia obserwacje. Obecnie Gmina nawiązała partnerstwo ze szkółką 

funkcjonującą przy Uniwersytecie Opolskim, która korzysta z naszej bazy w postaci internatu 

i obserwatorium. Planuje się modernizację obserwatorium. W okresie letnim zamierza się 

organizować letnie kolonie i półkolonie, obozy naukowe dla dzieci. Toczą się również 

rozmowy o pikniku naukowym, ale są to na ten moment projekty wymagające nakładów 

finansowych, a całe siły są obecnie skierowane na Zamek.  

Przewodniczący dziękuje Burmistrzowi Głogówka i przechodzi do wystąpienia 

Kierownik Moniki Kozaczek, która opowiada o problemach produkcji rolnej, płatności 
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cukrowej, składaniu wniosków, ochronie środowiska. Pani Kierownik tłumaczy zasady 

programu pn. ,,Dobrostan zwierząt”. Warunkiem jest między innymi zwiększenie przestrzeni 

do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w 

stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie zwierzętom dostępu do 

pastwiska lub wybiegu.  

Radny Joachim Sobek pyta, czy są chętni, którzy spełniają warunki aby zakwalifikować 

do programu. 

Pani Kozaczek odpowiada, że są chętni rolnicy, natomiast informowani są o wszystkich 

plusach i minusach przystąpienia do programu. Informuje o dwudniowym szkoleniu 

podstawowym w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z 

wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego 

w kolejnictwie w szkole w Prudniku.  

Radny Sobek pyta o dopłaty do modernizacji gospodarstw rolnych. 

Pani Kierownik odpowiada, że są one planowane na bieżący rok, natomiast ona dostaje 

informację dopiero dwa tygodnie przed ostatecznym terminem. Planowane są dopłaty do 

modernizacji gospodarstw rolnych w sektorze D który dotyczy urządzeń i maszyn rolniczych. 

Radny Sobek pyta, czy wiadomo jest coś w sprawie zasad przystąpienia do tego 

programu.  

Pani Kozaczek odsyła Radnego na stronę internetową Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa gdzie jest zamieszczona ekspertyza co do maszyn.  

Radny Marcin Kus pyta czy wiadomo jaka kwota będzie przeznaczona na 

dofinansowania. 

Pani Kierownik odpowiada, że niestety nie i że po wpłynięciu wszystkich wniosków są 

one klasyfikowane według określonych kryteriów.  

Radny Sobek pyta, czy jeśli ktoś korzystał już z tego programu i wykorzystał swój limit 

to może przystąpić do niego drugi raz.  

Otrzymuje odpowiedź, że obecnie nie ma takiej informacji. Informuje, że Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że rolnicy prowadzący małe gospodarstwa 

również w tym roku mogą złożyć - zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z 

PROW 2014-2020 - papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do 
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wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin składania oświadczeń w biurach 

powiatowych ARiMR trwa od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. Oświadczenia mogą składać 

rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych 

mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności 

złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym i w 2019 r. 

Radna Bogusława Poremba zastanawia się gdzie w tym roku będzie organizowany XVII 

Stół Wielkanocny. 

Panik Kozaczek odpowiada, że wystawienie stołu planowane jest w Nowym Browińcu.  

Opowiada, że współpracuje z związkami gospodyń śląskich, kołami gospodyń wiejskich, 

sołectwami, sołtysami. 

Radna Poremba mówi o problemach dotyczących prowadzenia kół gospodyń wiejskich. 

Ad. 6 Sprawy różne. 

Przewodniczący opowiada o spotkaniu walnym zarządu spółki wodnej, mówi o 

niewielkim budżecie jaki posiada spółka oraz aprobuje jej działanie.  

Radny Jan Hojdem pyta, dlaczego wszystkie wioski nie są objęte spółką wodną.  

Przewodniczący wymienia Wierzch, Twardawę, Szonów które nie należą do spółki. 

Radny Kowaś twierdzi, że członkami powinny być wszystkie wsie, natomiast nie są nie 

płacą i mają pretensje o to, dlaczego rowy nie są drożne, a w skutek tego wyciągają pieniądze 

z funduszu sołeckiego na ten cel. Trwa to już 12 lat.  

Radna Róża Zgorzelska odnosi się do solidarności całej wioski.  

Radni podejmują dyskusję, po której decydują o poszukaniu rozwiązań w tej kwestii i 

wznowieniu rozmów na następnych obradach.   

Radny Dembczak przeprasza za nieobecność zaproszonego Prezesa Izby Rolniczej 

Marka Freolicha. Mówi o odbytych wyborach na członków Izby Rolniczej w których 

startowały 4 osoby z Gminy Głogówek w tym dostał się wraz z Tomaszem Nosolem oraz o 

zmianach organizacyjnych. Informuje o działalności izby rolniczej. Wspomina o spisie rolnym, 

który ma być przeprowadzony. Dodaje, że w przyszłym roku zostaną zlikwidowane wnioski o 

materiał siewny. 
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Radny Kowaś prosi, aby na kolejnym posiedzeniu komisji poruszyć temat kanalizacji i 

szamba, a szczególnie chciałby rozmawiać o firmach, które będą wywozić ścieki.   

Marcin Kus mówi o piśmie, które wystosował do Powiatu Prudnickiego, na temat 

ubytków występujących na ulicy 3-go maja.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant:  

Aleksandra Makówka 


