
PROTOKÓŁ NR 33 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 31.03.2022 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 

• Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. Z o.o. – Jarosław Świderski   

 

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) Informacja nt. Funduszu sołeckiego za 2021 r. i przedsięwzięcia na 2022 r. 

5) Informacja nt. gospodarki wodno – ściekowej. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7) Sprawy różne.  

8) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 



Ad.4. Informacja nt. Funduszu sołeckiego za 2021 r. i przedsięwzięcia na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do informacji.  

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

 

Ad. 5. Informacja nt. gospodarki wodno – ściekowej. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol zapytał o obecny stan inwestycji – kanalizacji w 

Kierpniu. 

Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. odpowiedział, że na chwilę obecną 

wszystko idzie zgodnie z planem, dodał, że po tym miesiącu w 90 % będą wykonane kwestie 

związane z rurami, natomiast pozostaną kwestię ich przyłączy oraz odtworzenia nawierzchni. 

Dodał, że nie ma zagrożenia niedotrzymania terminów. Wyjaśnił także kwestie zakresu prac 

jakie zostaną wykonane.  

Burmistrz wspomniał także o zbliżających się zamiarach inwestycyjnych w Głogówku takich 

jak ul. Polna i ul. Cybisa.  

Radny Marcin Kus zapytał jakie inwestycje mieszczą się w kwocie 1 mln 200 tys. zł, o której 

mowa w projekcie uchwały. 

Prezes wyjaśnia, że w kwocie tej mieści się ul. Cybisa – ułożenie wodociągu i skanalizowanie, 

zamknięty zostaje temat Alei Lipowej i rozpoczyna się temat ul. Polnej w Głogówku. 

Burmistrz dodał, że ul. Polna spięła by się z kolejnym wniosek w ramach programu Polski Ład 

dotyczącym wymiany nawierzchni i przebudowa ulicy Winiary i Tylne Winiary.  Następnie 

wspomniał o trwającym przetargu na przebudowę stadionu i budowy przedszkola a także 

wzrostu cen na rynku.  Nadmienił także że nie zrezygnowano z budowy chodnika  

w Racławicach Śląskich przy ul. Prudnickiej, tylko po uzgodnieniu z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich podjęto decyzje o drugim przetargu w czerwcu br. po uspokojeniu się cen na 

rynku. Dodał, że chodnik w Racławicach był wyceniony w lutym na kwotę 700 tys.  

i zostawiono sobie bufor finansowy w kwocie 130 tys. zł. na dołożenie do inwestycji w razie 

konieczności, natomiast oferty z przetargu opiewały na kwotę 1 135 000 zł. oraz 1 148 000 zł.  

Radna Róża Zgorzelska zapytała o kwestię studni w Biedrzychowicach.  

Prezes odpowiedział, że jest wszystko w porządku. 

Radni nie zgłosili więcej pytań. W związku z czym przyjęto informacje nt. gospodarki wodno 

– ściekowej do wiadomości.  



 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2036,  

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy 

Głogówek, 

 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który poinformował, że dotacja dotyczy remontu zakrystii 

kościoła pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Wyraził zadowolenie, iż gmina może być partnerem 

w tej inwestycji.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol wspomniał o złym stanie tynków w Klasztorze 

Franciszkanów.  

Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie Franciszkanie przygotowują jakiś projekt, 

ale nie zna szczegółów. Uzupełniając dodał, że gmina stara się o środki finansowe na mur przy 

ul. Dąbrowskiego, który jest w bardzo złym stanie a koszt tej inwestycji i jej zakres jest 

ogromny. Dodał także, że trudno też oszacować koszt całej inwestycji, gdyż sieć wodociągowa 

i kanalizacyjna jest w złym stanie i nie wiadomo jest jakie przeszkody można napotkać  

w trakcie inwestycji.  

Prezes  Jarosław Świderski poruszył sprawę awarii na ulicy Dąbrowskiego i trudności 

związanych z jej usunięciem.  

 

Wynik głosowania:  



9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek, 

 

Burmistrz Głogówka poinformował, ze projekt uchwały ma aspekt porządkujący i ma na celu 

zachowanie estetyki miejskiej.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku, 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP  

z terenu gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

 



h) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek na lata 2021-

2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

i) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, 

 

Burmistrz wyjaśnia, że ustawodawca narzucił obowiązek podjęcia w/w projektu. Wyjaśnił, 

że gmina od jakiegoś czasu nie pobiera opłaty targowej, a jeśli jest pobierana to jest to 

symboliczna kwota. Dodał, że rozważa zniesienie opłaty targowej, jednakże może to 

spowodować dziki handel na terenie miasta.  

Radna Róża Zgorzelska zapytała o termin podpisania umowy dotyczącej punktu skupu 

żywca w Biedrzychowicach. 

Burmistrz odpowiada, że powstaje kolejna literacja umowy na wniosek drugiej strony, 

natomiast warunki są zaakceptowane a kolejne ustępstwa zaakceptowane przez burmistrza- 

zrezygnowano z kar umownych, dodał, że pracownik merytoryczny sporządza pismo w tej 

sprawie.  

Radny Bernard Dembczak poprosił o przyspieszenie całej procedury.  

Burmistrz podsumowując wyjaśnił, że gmina przystała na kolejne warunki drugiej 

strony porozumienia, a największa dyskusja dotyczyła kar umownych, jednak gmina się z nich 

zupełnie wycofała.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

j) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2021 r., 



 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

k) – ii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw  

 

W związku z tym, iż zmiany w statutach są takie same Przewodniczący Komisji 

zaproponował głosowanie projektów uchwał w sposób blokowy.  

Radni nie wyrazili sprzeciwu.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

jj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu 

na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

kk) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na 

lata 2019-2023, 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 



ll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Radna Bogusława Poremba zapytała czym zajmuje się Komisja, o której mowa w projekcie 

uchwały.  

Burmistrz wyjaśnia, że Zespół Interdyscyplinarny istnieje już od wielu lat i zajmuje się 

rodzinami, w których dochodzi do przemocy, składa się zarówno z pracowników socjalnych, 

kuratora społecznego, funkcjonariuszy Policji czy też pedagoga szkolnego.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Burmistrz Piotr Bujak przedstawił radnym obecną sytuację dotycząca uchodźców w Gminie 

Głogówek- ilości nadanych peseli, problemami z infrastrukturą społeczną, procesem składania 

wniosków o tzw. 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy.  

Z posiedzenia Komisji wyszedł Radny Bernard Dembczak. Stan radnych 8/9 obecnych. 

Burmistrz zaapelował, aby dementować głupstwa i nieprawdę na temat uchodźców. 

Radna Bogusława Poremba zaproponowała wyjazd do Opola dla dzieci z Ukrainy i ich 

opiekunów. 

Radna Róża Zgorzelska również zaprosiła do Farskiej Stodoły w Biedrzychowicach.  

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie 

niebezpiecznego parkowania samochodów na ulicy Młyńskiej w Głogówku.  

Burmistrz wyjaśnił, że poprosił Radę, aby pomogła wypracować decyzję w tej sprawie, gdyż 

w tej sprawie są rozbieżne interesy a on nie chce postępować stronniczo i zależy mu, aby 

decyzja zapadła w szerszym gronie.  

Radna Bogusława Poremba zasygnalizowała o dziurze na ul. Spółdzielczej w Głogówku. 

Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa etap zlecania usługi pozimowego łatania ubytków  

w nawierzchni i niedługo rozpoczną się prace. 

Wracając do tematu ul. Młyńskiej w Głogówku Radny Marcin Kus zaproponował ograniczenie 

czasowe- godzinowe postoju. Wywiązała się dyskusja.  

Pismo Jerzego Kunerta przyjęto do wiadomości. 

Radny Jan Hojdem poruszył kwestię remontu drogi transportu rolnego w Mochowie. 



Burmistrz wspomniał o deklaracji jaka została przez radnego złożona o przekazaniu Funduszu 

sołeckiego na ten cel. Dodał, że gmina przymierza się do drobnych inwestycji drogowych. 

 

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 


