
PROTOKÓŁ NR 25/2021  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 28 czerwca 2021 roku.  

 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w budynku Urzędu 

Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli następujący 

członkowie Komisji:  

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Joachim Sobek 

7. Bogusława Poremba 

8. Jan Hojdem 

9. Bernard Dembczak 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol. 

Przewodniczący przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Stan zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpowodziowych na terenie 

Gminy Głogówek. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Stan zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpowodziowych na terenie 

Gminy Głogówek. 

Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do informacji. 



Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały  

Radny Marcin Kus zapytał na jaki cel przeniesiono kwotę 50 tyś zł. na paragrafy promocji. 

Weszła Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że kwota ta została przesunięta na dożynki gminne, które 

odbędą się w Starych Kotkowicach. Następnie przybliżyła temat autopoprawki do projektu 

budżetu. 

Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,  

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Józef Kowaś, gdyż jest inkasentem w miejscowości 

Twardawa. 



d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego  

w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek,  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. 

w Głogówku, należących do Gminy Głogówek. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.6. Sprawy różne. 

Przewodniczący komisji poinformował radnych o piśmie przedsiębiorcy jakie wpłynęło do 

Biura Rady o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Wodną w Głogówku. 

Radni rozpoczęli dyskusję na ten temat. 

Reasumując wyciągnięto następujące wnioski: 



- gruntowna analiza pod katem ruchu drogowego, 

- propozycja wykupienia koperty przez przedsiębiorcę, 

- strefa płatnego parkowania nie rozwiąże problemu danego przedsiębiorcy. 

 

Następnie poruszono kwestię sprawy nadania imion drzewom znajdujących się przy Zespole 

Szkół w Głogówku na wniosek Starostwa Powiatowego.  

Radni rozpoczęli dyskusję na ten temat. 

Radna Róża Zgorzelska podkreśliła, że nie jest to właściwe podejście, aby nazywać drzewa 

imionami samorządowców- w tym przypadku imionami byłych burmistrzów, tym bardziej, że 

nie byli oni pytani o to czy wyrażają na to zgodę. Dodała, że nie rozumie, dlaczego taki wniosek 

wpłynął właśnie do Gminy Głogówek. 

Radny Marcin Kus zaznaczył, że to Rada Miejska decyzje o tym, by dane drzewo było 

pomnikiem przyrody, tutaj przy okazji starostwo zechciało nadać jeszcze imiona. Uważa, że 

starostwo powinno zapytać o zgodę poprzednich włodarzy gminy. 

Propozycja komisji: Komisja popiera wniosek starostwa o ustanowienie pomników przyrody, 

jednakże nie wypowiada się co do nazewnictwa drzew. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania do punktu. Nie zgłoszono uwag i pytań. 

 

Ad.7. Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol dziękuje wszystkim za obecność i zamyka 

posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

      Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

                 i Ochrony Środowiska  

 

       /-/ Tomasz Nosol  

 

 

 

 

 

 



 

Protokolant 

 Aleksandra Makówka  


