PROTOKÓŁ NR 18/2020
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 22 września 2020 roku
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Urzędzie Miejskim
w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według załączonej listy
obecności. Na 9 członków, obecnych 8.W obradach uczestniczyli Zastępca Burmistrza
Głogówka, Skarbnik Głogówka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku.
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 Kworum.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Spotkanie z przedstawicielem Nadzoru Wodnego.
5) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2020 r.
6) Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7) Sprawy różne.
8) Zakończenie Komisji.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Przewodniczący wita przybyłego gościa- kierownika Nadzoru Wodne w Prudniku,
który mówi o pracach podjętych w tym roku. Zakres obejmował konserwację wałów
przeciwpowodziowych w Mochowie, Leśnikach, Rzepczu, Racławicach Śląskich i Głogówku.
W następnych tygodniach skoszone zostaną przybrzeża od Kierpnia do klasztoru. Na bieżąco
usuwane są

zatory. Jednym z bardziej problematycznych jest ten który pojawił się na

wysokości Dzierżysławic i zostanie on usunięty. W ostatnim czasie w okolicach Racławic
Śląskich ogłaszane są stany alarmowe, a woda wylewa się na pola. Kierownik wspomina, że
ważnym elementem jest usuwanie zatorów powalonych drzew. Dodaje, że to kwestia finansów
i im większy zakres tym mniej środków. W obecnej sytuacji nie można zbyt podnosić brzegów,
ponieważ wyleje z innej strony. Docelowo kiedyś ma powstać zbiornik.
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Radna Bogusława Poremba pyta o remont drewnianego mostu między Racławicami Śl.,
a miejscowością w powiecie głubczyckim.
Kierownik przyznaje, że o to należy pytać zarządcę drogi. Każda przeprawa należy do
właściciela posesji,
Radna Poremba pyta jak wygląda kwestia podjęcia remontu. Czy zarządcy wód wystosują
pismo na co dostaje odpowiedź, że to tym zajmuje się wyłącznie zarządca drogi.
Przewodniczący Rady Miejskiej pyta jak wygląda kwestia kładek na wysokości oczyszczalni
ścieków i co trzeba zrobić, gdyby gmina chciała to wyremontować.
Kierownik nadzoru odpowiada, że należy przeprowadzić całe postępowanie
dokumentacyjne.
Przewodniczący Komisji mówi, że jest to trasa często uczęszczana przez ludzi.
Gość odpowiada, że by odprowadzać wody powodziowe, projektant zaprojektował to z myślą,
iż 1/3 wodę biegnie do kanału, a 2/3 na rzekę Osobłogę. Ze względu na anomalia pogodowe za
dwa lata może być dużo więcej wody, jeżeli to się będzie pogłębiać. Jest to problem, ponieważ
środki na modernizację pochodziły ze środków unijnych i nie można tego teraz rozbierać.
Radna Poremba pyta w jakiej odległości od dorzecza rolnik morze uprawiać orkę.
Kierownik odpowiada, że do granicy.
Radny Marcin Kus pyta o działania podjęte w sprawie dużo większej ilości opadów
i zatrzymania wody gruntowej, a w odpowiedzi dostaje wytłumaczenie, iż został
przeprowadzony program remontów trzech zastawów.
Kierownik odpowiada również, że jeśli gmina stwierdzi, że na naszym polu warto
zbudować zastawkę to nieprzekraczająca 1 m nie potrzebuje pozwolenia.
Tomek zbiornik po czeskiej stronie
Radna mówi, że często w okolicach Dzierżysławic i Racławic Śląskich, dochodzi do
podtopień.
Gość tłumaczy, że rzeka w górnym biegu wpływa do niej rzeka Prudnika i złoty potok.
Brzegi są najniższe na Osobłodze.

Zmiana kworum 9/9.
Przewodniczący mówi, że Wody Polskie opiniują ceny wody. Na czym ta opinia polega.
Czy są przeprowadzane kalkulacje, wyciągane współczynniki. Czym zajmuje się Nadzór w
Prudniku.
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Kierownik odpowiada, że Nadzór Wodny w Prudniku zajmuje się prowadzeniem
melioracji szczegółowej. Wody Polskie mają obowiązek prowadzić ewidencje, ponieważ
istnieją spółki wodne.
Przewodniczący pyta o czyszczenie potoku browinieckiego.
Gość odpowiada, że wpłynęła skarga, by zrobić odcinek od Mionowa do Nowego
Browińca. Oczyszczony został odcinek w okolicach Wawrzyńcowic.
Przewodniczący mówi o problemie na odcinku Mionów - Wawrzyńcowice.
Kierownik wspomina, aby podjąć procesy odmulania trzeba wykonać całą
dokumentację, wynająć geodetę.
Przewodniczący wskazuje, że woda do mostu ładnie odpływa, ale za mostem pojawia
się cofka.
Kierownik mówi o finansach, że były obiecane pieniądze, ale do tego nie doszło.
Postępowanie trwa dwa miesiące, następnie należy zebrać oferty, wybrać oferenta, a do 15
grudnia musze należy zamknąć inwestycje.
Radna pyta czy do Wód Polskich wpływają środki od wędkarzy na co dostaje
odpowiedź, że nie.
Przewodniczący opowiada o stawie w Mionowie. Pyta o plany wobec Młynówki.
Gość informuje, że były w tym roku udrażniane odcinki od Dzierżysławice do Klisina.

Ad 5. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2020 r.
Radni nie zgłosili pytań do informacji. Radni przyjęli informacje do wiadomości.

Ad. 6 Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję.
a)

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

Przewodniczący prosi Skarbnik o wyjaśnienia w sprawie dokonanych zmian.
Skarbnik Gminy Głogówek tłumaczy, że zmiany są efektem sytuacji spowodowanej
epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w której placówki oświatowe oraz żłobki były czasowo
zamknięte, a konsekwencją tego jest obniżenie dochodów. Następnie zmniejsza się wydatki
majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul Stroma oraz
ul. M. Kopernika nr 34-38 w Racławicach Śl.”, jednocześnie o kwotę 28.500,00 zł zwiększa się
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. pn. „Wymiana pokrycia dachu
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w budynku świetlicy wiejskiej” , oraz o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki bieżące z
przeznaczeniem na Zakup tablicy informacyjnej (podświetlanej) dla OSP Racławice Śląskie,
czego dokonuje się na wniosek sołectwa Racławice Śląskie,
Kolejną zmianą jest zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację
zadań: pn. „Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Zwiastowicach” o kwotę 11.500,00 zł, ,
pn. „Przygotowanie podłoża i mediów pod kontener (świetlica) w Głogowcu” o kwotę 7.000,00
zł, zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego,
W skutek powyższego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.989,00 zł, ponadto zwiększa
się też wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Dokumentacja
techniczna rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie” o kwotę 13.530,00
zł , pn. „Zakup zamgławiacza K-10 do dezynfekcji pomieszczeń” zmniejsza się o kwotę
6.100,00 zł, pn. „Zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kazimierzu” zmniejsza się o kwotę 1.889,00 zł,
Zwiększa się też wydatki majątkowe: pn. „Renowacja drzwi głównych do świetlicy
wiejskiej” zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa, pn. „Modernizacja
pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej we Wróblinie” zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

b)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20202035,

Przewodniczący mówi, że projekt uchwały jest konsekwencją zmian w budżecie.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
c)

w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu
jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości och wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Głogówek
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Skarbnik tłumaczy, że głównym powodem zmian jest zmiana stawek, ponieważ ostatnie
stawki były ogłaszane 5 lat temu. Projekt obejmuje ich wzrost. Tłumaczy, że w obecnie
obowiązującej uchwale istnieje opłatna za sprzedaż na nieistniejącym targowisku, dodaje się
opłatę za handel 500 m od cmentarza, opłatę za korzystanie z miejsc przy organizacji
festynów, jarmarków, a także zwiększa się prowizje dla inkasentów z 5% od pobranej kwoty
do 15% od pobranej kwoty oraz aktualizuje się listę inkasentów.

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

d)

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

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

e)

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”
Zamiana kworum 8/9
Wynik głosowania:
8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

f)

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy
dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głogówek
Wynik głosowania:
8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

g)

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2020
/2021.
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Wynik głosowania:
8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 8 Sprawy różne.

Zmiana kworum 9/9
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku zapoznaje radnych z wnioskiem
o podjęcie uchwały dot. ujednolicenia zasad obywatelskich.
Radna Róża Zgorzelska mówi o podjęciu wspólnej decyzji czy należy wprowadzić takie
zasady, czy należy się wstrzymać.
Józef Kowaś informuje, że taki temat pojawił we wcześniejszych latach. Radny
tłumaczy, że niepotrzebnie jest ustalanie takich zasad, ponieważ mieszkańcy gminy głównie na
zebranych sołecki mówią czego potrzebuje ich lokalna społeczność. Posiedzenia są otwarte
więc można przyjść i porozmawiać o potrzebach mieszkańców. Dodaje, że aby znaleźć 200
osób, które poparłoby inicjatywę również nie jest proste.
Radny Joachim Sobek mówi, że miasto jest również podzielone na sołectwa i sołtysi na
swoim terenie realizują wszystkie potrzeby.
Radny Marcin Kus porusza temat latarni przy ul. Jana Pawła oraz zapadnięcie się
studzienka ma ul. 3 maja.
Radna Róża Zgorzelska porusza temat grantów z programu odnowy wsi.
Zastępca Burmistrza odpowiada, że zostało to przedstawione na zebraniu sołtysów
i w przyszłym roku nie będzie grantów, ponieważ większość była wydawana na lekkie
projekty. Pani Burmistrz mówi, że nie każde sołectwo ma odnowę wsi a wszystkie inwestycje
są dofinansowywane z pieniędzy gminnych.
Radna Róża Zgorzelska pyta czy jest możliwość dopisania stowarzyszeń do regulaminu
konkursu otwartego.
Pani Burmistrz informuje, że skorzystają na tym jedynie grupy z Biedrzychowic,
Mochowa i Kazimierza. Dodaje, że od kilku lat grupy odnowy wsi były proszone o
przekształcenie się w stowarzyszenia.
Radna Zgorzelska mówi o aktywnej grupie w sołectwie na której czele stał albo sołtys,
albo lider. Twierdzi, że polityka odnowy wsi w gminie nie będzie miała racji bytu.
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Pani Burmistrz odpowiada, że jeśli grupa odnowy wsi złoży uzasadniony wniosek to
dostanie pieniądze z gminy. Odnowa wsi w gminie nigdy nie była sformalizowana. Jeśli gmina
ogłosiłaby konkurs to tyko 3 grupy odnowy wsi by startowały. Wszystkie środki przeznaczane
w ramach odnowy wsi były przekazywane z budżetu gminy.
Radna Róża Zgorzelska pyta o wniosek, na grant który w tym roku nie został
zrealizowany, a dokładniej na wymianę oświetlenia w całym obiekcie Muzeum Farskiej
Stodoły.
Zastępca odpowiada, że jeśli są środki to to wniosek zostanie zrealizowany, a jeśli
środków nie będzie to niestety nie. Dodaje, że zawsze można przeznaczyć na ten cel fundusze
sołeckie, tym bardziej że Farska Stodoła nie jest budynkiem gminnym.
Radny Joachim Sobek mówi o zakupie kamienia, niestety tłuczeń jest marnej jakości.
Zastępca Burmistrza odpowiada, że już dawno nie było takiego kamienia. Na pewno kamień
jest grubszy niż w zeszłym roku.

Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Nosol

Protokolant
Monika Domaradzka
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