
PROTOKÓŁ NR 32 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 24.02.2022 r. o 

godz. 08:30 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 – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – Irena Sołtysek 

 

Na 9 członków Komisji obecnych było 9. 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) Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki. 



Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do informacji.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono, w związku z czym przyjęto informacje do wiadomości.  

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

 

Radny Marcin Kus odnosząc się do zadania „Monitoring środowiska pracy w Urzędzie 

Miejskim w Głogówku” - zapytał, czy opiera się to na zwiększeniu bezpieczeństwa danych czy 

będzie też istniała funkcja śledzenia aktywności pracownika i czy będą wykorzystywane 

wszystkie możliwości tego programu m.in. blokowanie stron  

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie wie jakie program będzie miał funkcje, 

natomiast może się okazać, że system będzie miał taką funkcje, co nie znaczy, że ona będzie 

wykorzystywana. Dodał, że już dziś jest możliwość śledzenia aktywności urzędnika  

i blokowania stron, i jest to nie wykorzystywane, także żadna strona nie jest zablokowana. 

Poinformował, że system jest potrzebny w związku z monitorowaniem nośników danych  

i zabezpieczenia przed wszelkimi cyberatakami.  

Radny Marcin Kus poruszył kwestię obniżonej subwencji oświatowej na naukę j. niemieckiego 

i zapytał, w którą szkołę „uderzy to najbardziej”. 

Burmistrz odpowiedział, że należy to rozpatrywać w sposób całościowy. Strata subwencji 

dotknie całego systemu oświaty, natomiast udało się wypracować, że pracy nie straci żaden 

nauczyciel oświaty, ponieważ uda się ułożyć tak siatkę godzin nauczycielom, aby tego uniknąć.  

Dodał, że jest to jedyna sztywna deklaracja w tym zakresie. 

Radna Bogusława Poremba zwróciła uwagę, że najbardziej na tej sytuacji stracą dzieci.  

Burmistrz wspomniał, że gmina jest w trakcie kontroli z Krajowej Administracji Skarbowej w 

zakresie wykorzystania subwencji oświatowej pod kątem nauczania j. niemieckiego i zostało 

to dobrze ocenione. 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036,  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  



9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, 

 

Burmistrz wyjaśnił genezę projektu uchwał c) oraz d).  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy 

Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”, 

 

Przewodniczący wyjaśnił, że projekt wydłuża termin na złożenie wniosku o zapomogę z 

miesiąca do dwóch miesięcy, następnie zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag 

nie zgłoszono przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 



f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku, 

 

Skarga została rozpatrywana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

g) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i nadania 

jednostce statutu, 

 

Dyrektor MGOK Irena Sołtysek przedstawiła przyczynę zmiany nazwy a także istne kwestię 

dot. statutu jednostki. 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z 

terenu gminy Głogówek, 

 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały to efekt konsensusu pomiędzy gminami w powiecie 

Prudnickim i stawka ekwiwalentu jest ujednolicona na terenie całego powiatu.  

Radny Bogusława Poremba zapytała czy stawka, o której mowa w uchwale jest za każdą 

rozpoczętą godzinę. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to liczone proporcjonalnie do przepracowanych minut, godzin 

podczas akcji.  

Radny Jan Hojdem zapytał o kwestię dodatku do emerytury dla byłych strażaków. 

Burmistrz odpowiedział, że wnioski wpływają do tut. urzędu, a dodatkiem tym zajmuje się 

Wydział Urzędu Stanu Cywilnego. 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 



Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na lata 2022-2025, 

 

Aleksandra Makówka – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju wyjaśniła potrzebę podjęcia 

w/w projektu uchwały. 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części i miasta Głogówek, 

 

Burmistrz nadmienił, że zmieniło się orzecznictwo Wojewody dotyczące planów 

zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnia najistotniejsze kwestie projektu uchwały. Dodał, 

że przyświeca gminie doktryna, aby „nikomu nie pogarszać”.  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, 



Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. 

Opolskie,  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

9za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Radny Jan Hojdem zwrócił uwagę, że mija 3 miesiąc od otwarcia mostu w Mochowie i nadal 

nie świeca lampy. 

Burmistrz odpowiedział, że niesłuchanie trudna jest współpraca z firmą energetyczną  

i niejednokrotnie interweniowali w tej sprawie, niestety nie ma wpływu na tą sytuację. 

Przeprosił za to i dodał, że osobiście też jest tą sytuacją zbulwersowany. Niestety urządzenia 

należą do firmy TAURON a gmina może tylko monitować jakieś sytuacje. 

Następnie poruszono kwestię oświetlenia w gminie.  

Radny Bogusława Poremba wskazała na potrzebę dowieszenia jednej oprawy żarówki 

pomiędzy drogą M. Kopernika a ul. Prudnicką w Racławicach Śląskich.  

Burmistrz odpowiedział, że musi sprawdzić czy jest to ujęte w przygotowywanym 

masterplanie. 

Radny Bernard Dembczak poruszył kwestie pobocza drogi krajowej na trasie Głogówek – Stare 

Kotkowice. 

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 


