
PROTOKÓŁ NR 26/2021  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 26 sierpień 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) Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2021 r. 

5) Informacja nt. stanu przygotowania do Dożynek Gminnych 

6) Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r. 

7) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

8) Sprawy różne.  

9) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2021 r. 

Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do sprawozdania. 



Radny Marcin Kus poruszył temat publikacji wniosków radnych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Głogówek. 

Radna Bogusława Poremba zwróciła uwagę, aby w sprawozdaniu dodać kolumny pn. data 

realizacji/ rozpatrzenia wniosku. 

Wniosek komisji: utworzenie dodatkowej zakładki BIP Głogówek, w której będą publikowane 

wnioski radnych wraz z odpowiedzią. 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Wniosek komisji: ujęcie w kolejnych sprawozdania w rubryce „realizacja” wpisywać daty 

odpowiedzi na wniosek lub datę zrealizowania wniosku. 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym przyjęto sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 5. Informacja nt. stanu przygotowania do Dożynek Gminnych. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Głos zabrał radny Bernard Dembczak, który poruszył temat dożynek organizowanych w tym 

roku w jego miejscowości – Stare Kotkowice i zaangażowania mieszkańców w ich organizację. 

Zwrócił uwagę na remont drogi w kierunku cmentarza w Starych Kotkowicach, który odbywa 

się nieudolnie, a termin dożynek się zbliża. Dodał, że poprosi Komisję Rewizyjną  

o sprawdzenie wydatkowania kosztów poniesionych na remont tej drogi, gdyż uważa, że koszty 

poniesione w związku z tą inwestycją nie są adekwatne do jakości wykonania.  

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym przyjęto sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 6. Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji.  

Radny Marcin Kus zapytał kwestię niebieskich worków na papier i ich dystrybucji w gminie  

a także ich niewystarczającej ilości. 

Poproszono na salę Naczelnik Wydziału GOK- Grażynę Rosę.  

Radny Marcin Kus poprosił, aby poinformować w mediach społecznościowych i stronach 

internetowych Gminy Głogówek o możliwości dodatkowego poboru niebieskich worków  

w Urzędzie Miejskim. 



Radna Bogusława Poremba zaproponowała, aby sołtysi mieli do dyspozycji worki i możliwość 

ich rozdawania w swoich wioskach.  

Naczelnik Wydziału GOK wyjaśniła, że nie jest to dobry pomysł, urząd powinien mieć kontrole 

nad dystrybucja worków w związku z pewnymi nadużyciami tej kwestii, ponadto gmina 

powinna wydając worki w urzędzie ma informację na temat miejsc niedostarczania worków  

w odpowiedniej ilości i może sygnalizować to firmie zajmującej się ich dystrybucją. Z kolei 

zdarza się tak, że worki są dystrybuowane do podmiotów, które nie maja złożonej deklaracji - 

w tym przypadku też urząd musi na to reagować. Wyjaśniła, że największy problem jest  

w zabudowie wielorodzinnej i zabierania sobie worków przez sąsiadów.  

Radny Bernard Dembczak poruszył kwestię odbioru folii rolniczej i ponaglenia firmy. 

Naczelnik Grażyna Rosa wyjaśniła, że firma jest ciągle ponaglana w tym temacie. 

 

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Nie wpłynęły żadne projekty uchwał do Biura Rady, w związku z czym przystąpiono do 

kolejnego punktu. 

 

Ad.8. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie dwóch mieszkańców Głogówka  

w sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz Gminy Głogówek.  

Na salę poproszono pracownika merytorycznego ds. gospodarki nieruchomościami Wojciecha 

Witkowskiego. 

Pracownik merytoryczny wyjaśnił radnym tę kwestię i odpowiedział na pytania członkom 

komisji. 

Radna Bogusława Poremba zgłosiła o dużej dziurze na remontowanym moście w kierunku 

Mochowa, poprosiła pracownika merytorycznego Wojciecha Witkowskiego o zajęcie się 

sprawą.  

Następną kwestią, która została poruszona, to wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Jerzego Kunerta do członków komisji o doprecyzowanie terminów zwoływania sesji rady 

miejskiej. 

Radny Marcin Kus złożył propozycję o ustalenie sztywnej daty – ostatni piątek miesiąca prócz 

miesiąca lipca i grudnia. 

Radna Bogusława Poremba zaproponowała termin każdy 27 lub 28 każdego miesiąca.  

Radni przystąpili do dyskusji. 

Marcin Kus złożył wniosek o zwoływanie sesji w ostatni piątek miesiąca w godzinach 

porannych z wyłączeniem lipca i grudnia. 



Wniosek poddano pod głosowanie: 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Głos zabrała Radna Róża Zgorzelska i odnosząc się do radnego Bernarda Dembczaka poprosiła 

o wypowiedzenie się nt. spotkania rolników z burmistrzem, w którym również radny 

uczestniczył.   

Radny Bernard Dembczak wspomniał o tym, co mówił na posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, że radni i przedstawiciele Rady Sołeckiej zostali wybrani przez społeczeństwo, 

dostali wotum zaufania, aby służyć mieszkańcom i rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy. Dalej 

stoi przy stanowisku, aby skup służył całej społeczności i należy zakopać topór niezgody. Dodał, że 

hipotetyczna sprzedaż obiektu zadowoli jedynie kilka osób, w tym potencjalnego nabywcę, a skup służył 

dotychczas wielu rolnikom.  Ponadto oświadczył, że będzie popierał inicjatywę  

o niesprzedawaniu punktu skupu i poprosił o niemieszanie jego osoby do wszelkich konfliktów. 

Radna Róża Zgorzelska odnosząc się do wypowiedzi radnego Bernarda Dembczaka 

powiedziała, że z boku sprawa skupu wygląda jak konflikt, ale według niej nie jest o konflikt 

tylko walczenie o dobro mieszkańców.  

Radny Bernard Dembczak przytoczył słowa, które mówił na spotkaniu rolników z burmistrzem, 

że w jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie dzierżawa podmiotowi skupującemu 

trzodę, gdyż w takim przypadku podjęcie działalności skupowej, uzyskanie wszelkich 

pozwoleń, nadanie nr weterynaryjnego leżałoby po stronie wydzierżawiającego. 

Radny Joachim Sobek zapytał na jakim etapie jest przetarg w tej sprawie. 

Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że na razie jest ogłoszenie o wystawieniu skupu na 

sprzedaż, wspomniała także o skardze jaka została złożona do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji.  

Przewodniczący Komisji poruszył temat kamienia na drogi polne i jego dystrybucji. 

 

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  


