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PROTOKÓŁ NR 15/2020 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 26 maja 2020 roku 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się na Hali Sportowej 

przy ul. Kościuszki 12 w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według 

załączonej listy obecności. Na 9 członków, obecnych 9. Ponadto w obradach uczestniczył 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, Zastępca Burmistrza Głogówka Anna Barysz oraz 

przedstawiciele mieszkańców miejscowości Biedrzychowice. 

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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r. 

5. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka 

6. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw w Gminie Głogówek 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r. 

Przewodniczący zapytał o pytania członków komisji do przygotowanych dokumentów. 

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do wiadomości.  

 

Ad.5 Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poinformował, że na komisji zostało 

przeanalizowane sprawozdanie z wykonania budżetu, nie zostały znalezione uchybienia. 

Komisja podjęła uchwałę i wydała pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy za rok 2019, 

a tym samym jednogłośnie wystąpiła o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głogówka.  

 

Przewodniczący posiedzenia przeszedł do głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii 

dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Głogówka.   

 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało 

 

Ad. 6.  Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw w Gminie Głogówek, 

Przewodniczący informuje, że dokumenty zostały przekazane w formie elektronicznej. 

Dodaje, że wszystkie place zabaw są przygotowane do użytkowania.  

Radni pytają, czy znane są już informacje, kiedy będzie można korzystać z placów 

zabaw.  

Burmistrz Głogówka odpowiada, że na ten moment nie ma żadnych zaleceń. Podaje 

przykład obostrzeń dotyczących zakazu korzystania z zabawek w przedszkolach. Przekonuje, 

że jeśli to będzie możliwe to place zabaw zostaną otwarte. Burmistrz informuje, że w gminie 

znajdują się również takie miejsca, z przyrządami do zabaw, które nie posiadają pełnej 

dokumentacji.  

Przewodniczący pyta o obiekty sportowe. 

Burmistrz odpowiada, że wszystkie boiska zostały otwarte, a na ich terenie zostały 

umieszczone regulaminy. 

 

Radni przyjęli informacje do wiadomości. 

 

 

 

 

 

Ad. 7. Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 



3 
 

 

a) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.  

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości 

 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 r. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.  

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości 

 

d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019,  

Przewodniczący pyta o zwiększenie się udzielanej pomocy w stosunku do roku ubiegłego. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że pojawił się program 500 + na pierwsze dziecko w związku 

z czym wydatki wzrosły. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w mieście Głogówek,  

Burmistrz Głogówka tłumaczy, że w jednej z uchwał zostały wykryte przez nadzór 

wojewody pewne nieprawidłowości, które następnie zostały poprawione. Kolejna z uchwał 

dotyczy ulicy Szkolnej, gdzie planuje się rozbudować parking.   

 

Burmistrz informuje, że obecna uchwała dotycząca zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek była zmieniana już wiele razy.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze,  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek,  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.  

Przewodniczący proponuje przyjęcie uchwały do wiadomości. 

Radny Bernard Dembczak mówi o rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycj. 

Burmistrz Głogówka tłumaczy, że Komisja uznała skargę za bezzasadną natomiast 

w skardze nie ma konkretnego zarzutu. Poruszane są tematy dotyczące eksmisji czy umorzeń. 

Dodaje, że opuszczenie mieszkania miało miejsce w 2016 roku na podstawie Wyroku Sądu 

Rejonowego w Prudniku, natomiast zadłużenie powstało w okresie, kiedy funkcja Burmistrza 

Głogówka była pełniona przez inną osobę. Uważa, że nie występują żadne przesłanki do tego, 

aby podjąć decyzję o umorzeniu zadłużenia. Nadmienia, że padła propozycja pracy, która po 

krótkim okresie została wypowiedziana ze strony pracownika.  

 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości. 

 

i) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa 

miejscowego),  
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Burmistrz informuje, że petycja dotyczy umorzeń podatku i zmiany stawek. 

 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości. 

 

j) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. elektroskażenia),  

 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości. 

 

k) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

Burmistrz tłumaczy, że gmina dostosowuje się do nowych przepisów, aktualizuje zasady 

funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wspomina 

o pozytywnej opinii sanepidu dotyczącej obu uchwał. 

Przewodniczący zgłasza swoje niezadowolenie ze sposobu odbioru odpadów komunalnych 

według którego odbierane są odpady zmieszane wraz z odpadami biodgradalnymi.  

Burmistrz zwraca uwagę na możliwość złożenia reklamacji pracownikowi 

merytorycznemu, ponieważ odpady odbiera firma, a nie gmina. Wspomina, że w okresie 

pandemii Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych pracowała przy 

skróconych godzinach pracy. Dodaje, że Zakład Komunalny Głogówek posiada dwie znacząco 

wyeksploatowane śmieciarki i w chwili obecnej poszukuje samochodu, który będzie w dobrym 

stanie.  

 

Marcin Kus odnosi się do regulaminu związanego z PSZOK-iem, w którym zmieniają się 

zasady, według których osoba oddająca odpady nie będzie musiała okazać dowodu wpłaty oraz 

dowodu osobistego. Proponuje doprecyzowanie punktu dotyczącego odpadów 

elektromagnetycznych. Wspomina o papie i wełnie mineralnej, których nie można będzie 

oddać. 

Burmistrz Głogówka opowiada, że na sesji będzie obecna osoba odpowiedzialna za 

przygotowanie regulaminu. Wyjaśnia, dlaczego nie można przyjmować papy.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

l) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Głogówek",  

 

Radny Marcin Kus pyta czy w obecnym roku planuje się odbiór odpadów 

wielkogabarytowych spod posesji.  

Burmistrz Głogówka odpowiada, że nie planuje zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Dodaje, że odpady te można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Racławicach Śląskich.  

Radny Marcin Kus pyta o zorganizowanie MPSZOK-u na terenie Głogówka. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że MPSZOK działał w tym roku. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,  

 

Burmistrz Głogówka informuje, że w uchwale występują pewnego rodzaju korekty. 

Zmienia się nazwa zadania. Dodaje, że została wyodrębniona ścieżka rowerowa, a następnie 

chodnik.   

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

n) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku 

od środków transportowych na 2019 rok,  

 

Burmistrz informuje, że w przedłożonym projekcie proponuje się obniżenie stawek w podatku 

od środków transportowych. Wysokość obniżenia wynosi 30% drugiej raty natomiast w skali 

roku wyniesie 15 %.  
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Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

o) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2020 roku  

 

Burmistrz Głogówka wspomina, że zostało wskazanie gospodarstwo rolne, które 

zapewnieni miejsce dla zwierząt gospodarskich; 

Radny Joachim Sobek pyta czy jest to prywatne gospodarstwo. 

Burmistrz odpowiada, że tak. 

Radna Bogusława Poremba pyta, czy będą tam umieszczane wszystkie zwierzęta łącznie z 

ptactwem. 

Burmistrz odpowiada, że ma nadzieje, iż w tym miejscu nie będzie potrzeby umieszczać 

żadnych zwierząt.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 8 Sprawy Różne 

Radna Poremba pyta o powód zwołania komisji w hali sportowej. 

Burmistrz odpowiada, że aktualnie sala obrad jest miejscem przyjęcia interesantów.  

Przewodniczący pyta o przegląd dróg powiatowych. 

Burmistrz odpowiada, że wystąpił do radnych powiatowych, niestety nie otrzymał 

odpowiedzi.  

Radny Kus pyta o drogi gminne.  

Burmistrz mówi o modernizacja ulicy Konopnickiej, chodniku przy ul. Głubczyckiej. 

Informuje, że zlecone jest łatanie ubytków nawierzchni. Przeznaczone są również pieniądze na 

drogę z Rzepcza w stronę Ośrodka Hodowli Zarodowej, gdzie zostanie zrobione odwodnienie. 

Przyznaje, że inwestycje są realizowane bardzo dynamicznie.  

Radny Joachim Sobek pyta o wysokość kwoty, która została przeznaczona na 

uzupełnianie ubytków w nawierzchni. 

Przewodniczący odpowiada, że kwota ta opiewa na około 50 tys. zł 
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Radny Jan Hojdem pyta o gazyfikacje Mochowa. 

Burmistrz Głogówka tłumaczy, że jest to decyzja dostawcy gazowego, ponieważ jeśli 

w danej miejscowości znajdują się np. przedsiębiorstwa, gdzie jest duże zapotrzebowanie na 

gaz wówczas gazownia przychylniej podchodzi do podłączeń gazowych takiego miejsca. 

Radny Jan Hojdem pyta o szkołę w Mochowie. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że na chwilę obecną wycofywane jest powierzenie 

tego budynku w celu przeniesienia tam domu dziecka. Obiekt będzie sprzedany.  

Radna Zgorzelska pyta zabranie głosu przez mieszkańców Biedrzychowic. 

Przewodniczący Komisji informuje, aby na obecną chwile poruszać tematy dotyczące 

spraw bieżących z uwagi na pilny wyjazd władzy. 

Radny Joachim Sobek mówi o odcinku drogi z Głogówka do Szonowa. Twierdzi, że 

widoczne są niedociągnięcia projektowe i podaje przykład terenu w obrębie kapliczki przy 

Głogówcu. Pyta czy jest możliwość ingerencji w projekt. Wspomina też o skróconym wjeździe 

na jedną z prywatnych z posesji.   

Burmistrz Głogówka informuje, że jest możliwość rozmów z inwestorem, natomiast 

w kwestii wjazdu może wystąpić problem, ponieważ wjazd nie może być szerszy niż droga. 

Przewodniczący porusza temat przejęcia Ośrodka Hodowli Zarodowej znajdującego się 

w Gminie. Pyta o możliwość interwencji.   

Burmistrz Głogówka odpowiada, iż zostanie przygotowana uchwała intencyjna.  

Opowiedział o spotkaniu z Prezesem i Dyrektorem Ośrodka, którzy wcześniej twierdzili, że nie 

ma zagrożenia przejęcia tego obiektu. 

Radny Bernard Dembczak wspomina, iż wszystkie instytucje są oburzone zaistniałą 

sytuacją. Zapewnia, że zostało wystosowanych wiele pism do różnych instytucji.  

Przewodniczący Komisji informuje, że tematy posiedzeń jakie były zaplanowane 

zgodnie z planem pracy komisji stałych, które zostały pominięte ze względu na sytuację 

pandemii corvid-19, zostaną przeniesione na miesiąc lipiec.  

Radni wyrazili aprobatę. 

W związku z wyczerpaniem pytań Radnych, Przewodniczący Komisji przechodzi do 

udzielenia głosu przybyłym gościom.  

Głos zabiera Burmistrz Głogówka, który oświadczył, że domyśla się w jakiej sprawie 

przyjechali mieszkańcy i informuje, iż Punkt Skupu Żywca nie zostanie sprzedany.  

Burmistrz Głogówka wraz z Zastępcą Burmistrza opuszczają posiedzenie Komisji. 

Mieszkaniec Biedrzychowic tłumaczy, że przyszedł tu po słowo wyjaśnienia lub 

wspólne uzgodnienie obecnej sytuacji.  
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Radny Joachim Sobek prosi, aby mieszkańcy przedstawili problem. 

Radna Róża Zgorzelska informuje o swojej wizycie na Komisji Skarg Wniosków i 

Petycji, na której Burmistrz powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska temat Punktu zostanie ponownie podjęty zgodnie z czym na posiedzeniu pojawili 

się przedstawiciele miejscowości Biedrzychowice. 

Mieszkaniec Biedrzychowic przedstawia pismo jakie zostało skierowane do Burmistrza 

Głogówka. Mówi o funkcjonowaniu obiektu oraz o odpowiedzi na to pismo w której Burmistrz 

Głogówka oświadczył, iż nie zapadła żadna decyzja związana ze sprzedażą Skupu. Dodaje, że 

obawy mieszkańców związane ze sprzedażą wzrosły po wizycie geodetów, którzy robili 

pomiary działki. Dodaje, że znana jest wszystkim sytuacja rynkowa dotycząca trzody chlewnej.   

Przewodniczący Komisji informuje, że w tej kwestii rolnictwo odczuje negatywny 

wpływ dopiero za pewien czas.  

Radny Sobek mówi, aby podkreślić i zapamiętać słowa Burmistrza, wobec których skup 

nie zostanie sprzedany.  

Przedstawiciel miejscowości Biedrzychowice przedstawia Uchwałę Rady Miejskiej z 

2007r. w której przekazuje się sołectwu do zarządzania i nieodpłatnego korzystania Punkt 

Skupu Żywca. Informuje, że mieszkańcy dowiedzieli się, że uchwała ta jest niezgodna 

z przepisami prawa. Tłumaczy, że umowa dzierżawy została podpisana dzięki mieszkańcom 

z pośrednikiem, który zajmuje się skupem i jego organizacją. Przypomina, że umowa 

obowiązuje od 10 lat, a dzierżawca przez cały okres płacił podatek. Informuje, że niebawem 

może się zmienić osoba, która do tej pory zajmowała się skupem, a mieszkańcy chcieliby się 

dowiedzieć w jaki sposób mogą podpisać nową umowę.  

Radna Zgorzelska wyraża chęć rozmowy o funkcjonowaniu punktu, dodając, że 

korzystają z niego wszyscy rolnicy.  

Mieszkaniec Biedrzychowic twierdzi, że cała społeczność wsi dba o punkt i robi to 

w czynie społecznym.   

Przewodniczący Komisji celem podsumowania tłumaczy, że obiekt ten służy 

mieszkańcom Biedrzychowic oraz hodowcom okolicznych wsi.  

Radny Bernard Dembczak uspokaja zgromadzonych i wyjaśnia, że wszyscy słyszeli, że 

obiekt nie zostanie sprzedany, ponadto na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji też padła owa 

deklaracja.  

Radna Poremba pyta, dlaczego zostały dokonane pomiary. 

Radny Dembczak mówi, że na ostatniej komisji zostało wspominane o pomiarach 

różnych działek.  
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Radny Kus dodaje, że zaobserwował, jak geodeci mierzyli różne działki.  

Mieszkaniec Biedrzychowic wspomina o postawieniu nowego ogrodzenia, o chęci 

mieszkańców w zainwestowanie pieniędzy które od pewnego czasu zostały przez nich zbierane. 

Dodaje, że póki nie ma oświadczenia, że Punkt będzie sprzedany mieszkańcy nie mają 

pewności czy mogą inwestować.   

Radny Sobek sugeruje, aby zwrócić się do władzy z tym pytaniem w formie pisma. 

Mieszkaniec informuje, że owe pismo zostało wystosowane, a w odpowiedzi było 

napisane, iż nie zapadła decyzja o sprzedaży obiektu.  

Radna Bogusława Poremba sugeruje, że w protokole z posiedzenia Komisji będzie zapis 

z przebiegu spotkania na której padły słowa zapewniające o braku podjęcia decyzji o sprzedaży. 

Dodaje, że uchwała, o której wcześniej wspominał mieszkaniec wsi jest dalej ważna do 

momentu podjęcia nowej uchwały. Jej zdaniem mieszkańcom potrzebny jest jedynie odpis z 

protokołu Komisji.  

Przewodniczący Komisji pyta, czy radni mogą w jakiś sposób pomóc. 

Reprezentant Biedrzychowic odpowiada, że wraz z pozostałymi przedstawicielami 

chciał opowiedzieć o bieżącej sytuacji. Informuje, że wieś chciałaby zachować integralność 

tego Punktu, by każdy mógł z niego korzystać.  Dodaje, że wszelkie legalizacje płacone są 

z pieniędzy składkowych.  

Przewodnicy podziękował gościom za przybycie i wznowił obrady punktu sprawy 

różne. 

Radny Jan Hojdem wspomina o problemie odbioru siatki ze słomy. 

Radny Kus mówi o oddawaniu makulatury, za którą kiedyś można było dostać 0,10 zł 

za kg, a obecnie dopłaca się do oddania 0,05 zł do kg.  

Radny Sobek wspomina o firmie zbierającej worki foliowe, o tym, że kiedyś zbierała je 

chętnie natomiast teraz, zmieniły się procedury i zaczęły się problemy. Dodaje, że na chwile 

obecną firma za przyjmowanie wcześniej wspomnianych odpadów pobiera opłaty.  

Radny Kus opowiada o sposobie przyjmowania poszczególnych odpadów.   

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
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Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


