
PROTOKÓŁ NR 27/2021  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 29 września 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 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

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) Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2021 r. 

5) Podsumowanie dożynek i konkursów dożynkowych. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7) Sprawy różne.  

8) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

9) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Korzystając z obecności burmistrza na komisji rozpoczęto od punktu 7. Sprawy różne.  

 



Ad.7. Sprawy różne. 

Burmistrz poruszył kwestię projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja 

Lipowa w Głogówku, który został wycofany, wyjaśniając, że projekt ten jest w taki sposób, że 

w dalszym ciągu przycinki, wycinki pozostają w gestii gminy, natomiast drzewa zyskują 

prawną ochronę. Przytoczył sytuację z Aleją Dębową w Racławicach Śląskich, która została 

wycięta bez wiedzy gminy. Uchwała uwzględnia interes mieszkańców i zachowania 

drzewostanu.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że ludzie obawiają się tego, bo myślą, że będzie to tak 

samo jak z ochroną konserwatora zabytków.   

Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że jest to uzgodnienie tylko z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska, dodała, że ustanawiając pomnik przyrody gmina będzie zobligowana do jeszcze 

większej pielęgnacji alei. 

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z ta uchwała zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne 

z mieszkańcami  gminy.  

 

Ad.4. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2021 r. 

Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do sprawozdania, uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Ad. 5. Podsumowanie dożynek i konkursów dożynkowych. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Głos zabrał radny Bernard Dembczak, który podsumował dożynki w Starych Kotkowicach.   

Radna Bogusława Poremba wskazała na kiepskie nagłośnienie podczas dożynek a także zbyt 

niskiej sceny.  

Radny Jan Hojdem zapytał, gdzie w przyszłym roku odbędą się dożynki.  

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska odpowiedziała, że nie jest to 

jeszcze ustalono. 

Radna Bogusława Poremba zaproponowała Racławice Śląskie, w przypadku jakby nie znalazła 

się inna chętna wioska.  

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

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 



 

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

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Alina Janik, która poinformowała o autopoprawce, która zostanie 

złożona podczas sesji. Zreferowała ją.  

Radna Bogusława Poremba zapytała skarbnik czy gmina miała podpisaną umowę z dostawca 

prądu na kilka lat. 

Skarbnik odpowiedziała, że nie. 

 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-

2035,  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”, 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

d) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja Lipowa w Głogówku -uchwała 

wycofana 

 



e) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

f) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głogówek. 

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska zreferowała istotne aspekty 

projektu uchwały i odpowiedziała na pytania radnych.  

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Ad.8. 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  


