
PROTOKÓŁ NR 34 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 28.04.2022 r. o 

godz. 09:00 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. Róża Zgorzelska 

5. Joachim Sobek 

6. Bogusława Poremba 

7. Jan Hojdem 

8. 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 8. 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 na temat PSZOK w Racławicach Śląskich za rok 2021. 

5) Dyskusja na temat odbioru odpadów komunalnych w PSZOK oraz sposób odbioru 

odpadów powstających w gospodarstwach rolnych.  

6) Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

7) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

8) Sprawy różne.  

9) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Informacja na temat PSZOK w Racławicach Śląskich za rok 2021. 



Burmistrz poinformował Radnych o wprowadzeniu do budżetu nowego zadania dot. zmian  

w zakresie instalacji fotowoltaicznej – zakupie nowych falowników. Ponadto są już 

uzgodnienia z TAURONEM dot. przyłącza energii konwencjonalnej na PSZOKu. Zakupione 

zostaną także nowe kontenery jeszcze w bieżącym roku i są także zamiary położenia asfaltu 

na drodze dojazdowej do PSZOKu. 

Radny Bernard Dembczak zapytał jak kalkulacja z gminą Lubrzą się opłaca. 

Burmistrz wyjaśnił, że bilansuje się. Kalkulacja jest dobra jeżeli wszystko jest dopilnowane  

i zgadzają się masy śmieci.  

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do informacji.  

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

 

Ad. 5. Dyskusja na temat odbioru odpadów komunalnych w PSZOK oraz sposób 

odbioru odpadów powstających w gospodarstwach rolnych.  

Burmistrz poinformował, że Gmina przystąpiła do programu Narodowego Funduszu 

dotyczącego odbioru bigbagów, sznurka. Wszelkie pytania w tej kwestii kierować należy do 

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Karoliny Fiutki. 

Zaapelował do Radnych, aby mailowo zgłaszać dzikie wysypiska śmieci.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol zasugerował przeprowadzenie akcji odbioru opon 

rolniczych, nawet odpłatnie, w związku z zaleganiem takich opon w gospodarstwach 

domowych. 

Wywiązała się dyskusja wśród radnych w tym temacie. Zaproponowano wystosowanie 

wniosku Komisji do Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi o rozeznanie rynku 

odbioru tego typu odpadów z terenu gminy. 

Ad.6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol poinformował, iż na najbliższej sesji obecny będzie 

Komendant Komisariatu Policji w Głogówku oraz Komendant Powiatowy PSP w Prudniku. 

Radny Marcin Kus przytoczył sytuację wypisywania mandatów przez funkcjonariuszy policji 

w okresie świat wielkanocnych na głogóweckim rynku. 

Burmistrz Piotr Bujak poinformował, że z informacji uzyskanych od Komendanta 

Powiatowego Policji  od początku roku wystawiono łącznie 20 mandatów, to jest poniżej 

jednego dziennie. Dodał, że poinformował komendanta o niepowoływanie się na jego osobę 

przy wypisywaniu mandatów, gdyż jest to nieprawdą a policjanci właśnie tak informowali 

osoby ukarane. Wspomniał także, że nieakceptowalnym jest parkowanie samochodów wzdłuż 

ratusza, gdyż niszczone są granitowe płyty. Dodał, że nie będzie też zmiany organizacji ruchu 

na rynku, gdyż w czasie gdy jeszcze rynek nie był objęty strefą zamieszkania, ludzie 



parkowali w miejscach do tego nie wyznaczonych. W ten sposób unikali opłaty za 

parkowanie. To niestety było zgodne z prawem, bo parkowanie w miejscach do tego nie 

wyznaczony uniemożliwia pobór opłaty. Samochody te nie stwarzały zagrożenia w ruchu, 

dlatego też policjanci nie mogli ukarać mandatem tych osób. Wracając do akcji z okresu świat 

wielkanocnych odpowiedział, że być może skala interwencji była wyolbrzymiona, ale nie jest 

uprawniony do dyskusji czy przepisy ruchu drogowego obowiązują w święta czy tez nie. 

Dodał, że w grudniu funkcjonariusze policji otrzymali z urzędu ulotki informujące o zmianie 

organizacji ruchu celem informowania mieszkańców.  

Radna Bogusława Poremba zwróciła uwagę na niebezpieczny plac zabaw przy  

ul. Spółdzielczej,  zasugerowała montaż ogrodzenia placu. 

Burmistrz poinformowała, że nie można montować siatki ze względu na strefę 

konserwatorską. Następnie poruszono kwestie parkowania w centrum miasta i problemach  

w dojeździe wozów strażackich w uliczkach przy rynkowych. Kolejno poruszono kwestie 

przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących stworzenia dodatkowych miejsc 

parkingowych przy ul. Szkolnej, podczas których mieszkańcy zdecydowali, że nie chcą 

dodatkowych parkingów.  

Radna Bogusława Poremba zawnioskowała o stworzenie dodatkowego miejsca parkingowego 

dla niepełnosprawnych na rynku naprzeciw urzędu. 

Burmistrz odpowiedział, ze nie ma takiej możliwości, gdyż ilość miejsc dla 

niepełnosprawnych dostosowana jest to ogólnych miejsc parkingowych według odgórnych 

przeliczników i wynika to z istniejącej na rynku strefy zamieszkania. 

Salę opuścił radny Józef Kowaś. Stan radnych 7/9. 

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do informacji.  

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

 

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawiezmian w budżeciegminynarok 2022, 

Skarbnik Gminy Alina Janik zreferowała zmiany w budżecie gminy. 

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

zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 



Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawiezmianywieloletniejprognozyfinansowejGminy Głogówek nalata 2022-2036,  

 

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

zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

7  za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawieprzyjęciaProgramuOsłonowego „KorpusWsparciaSeniorów” narok 2022,  

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

zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawieprzyjęciaocenyzasobówpomocyspołecznej za rok 2021. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Radny Marcin Kus zawnioskował o regulacje studzienek 3 sztuk, na ul. Winiary.  

Radny Joachim Sobek zapytał o sprawę wyprostowania zakrętu na ul. Winiary. 

Burmistrz odpowiedział, ze w chwili obecnej nie podejmowane są żadne rozmowy w tej 

sprawie, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na modernizację wszystkich 

dróg w obszarze Winiar. Dodał, że na przełomie maja i czerwca br. będzie rozstrzygniecie 

naboru. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała o termin podpisania przez Gminę umowy ze związkiem 

Doradztwa Rolniczego dot. punktu skupu w Biedrzychowicach. 



Burmistrz poinformował, że w przeddzień komisji wystosowano ostatnią korektę umowy i ma 

nadzieje, że do połowy maja będzie podpisana. 

Radny Bernard Dembczak wyraził swoje zaniepokojenie służbą zdrowia na terenie gminy. 

Zapytał czy samorząd może w tym temacie coś zdziałać. 

Burmistrz wyjaśnił, że przed pandemią przygotowana była koncepcja utworzenia przychodni 

–samorządowego zakładu opieki zdrowotnej w miejscu, gdzie obecnie mieści się OPS na Alei 

Lipowej. Trwały rozmowy z mającymi tam przyjmować pacjentów lekarzami. Niestety 

pandemia COVID zniweczyła te plany. Dodał, że jest problem z lekarzami tak samo jak  

z aptekami działającymi w  gminie, gdyż corocznie gmina Głogówek negatywnie opiniuje 

plan pracy aptek na terenie gminy, który jest zatwierdzany przez Powiat Prudnicki.  

Radna Bogusława Poremba zapytała o możliwość nieodpłatnego handlowania w mieście oraz 

czy plan wspomniany przez Burmistrza o stworzeniu miejsc do handlowania na rynku jest 

nadal aktualny i będzie wdrożony w życie. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to realne natomiast mieszkańcy muszą zgłosić swoje 

zainteresowanie w tej kwestii. Natomiast na poprzedniej sesji została podjęta uchwałę  

o bezpłatnym handlu w piątki i soboty w wyznaczonym miejscu.  

 

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 


