
PROTOKÓŁ NR 35 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 26.05.2022 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. Róża Zgorzelska 

5. Joachim Sobek 

6. Bogusława Poremba 

7. Jan Hojdem 

8. Bernard Dembczak 

9. Tadeusz Wrona 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

 

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) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r.   

5) Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

6) Dyskusja i głosowanie nad raportem o stanie Gminy Głogówek za rok 2021. 

7) Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw na terenie gminy Głogówek. 

8) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

9) Sprawy różne.  

10) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 



Ad. 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r.   

     Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Sprawozdanie przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5. Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do wniosku. Uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało 

Wniosek został przyjęty. 

Ad.6. Dyskusja i głosowanie nad raportem o stanie Gminy Głogówek za rok 2021. 

Burmistrz złożył serdeczne podziękowania dla pracowników i Radnym za rok harmonijnej 

współpracy i pracy nad raportem. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi. Uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Raport przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw na terenie gminy Głogówek. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali informacje na maila. 

Aleksandra Makówka – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju wyjaśniła, że place zabaw są 

corocznie kontrolowane a zalecane naprawy wykonywane na bieżąco.   

Radny Marcin Kus wniósł o umycie urządzeń zabawowych w parku jordanowskim w 

Głogówku. 



Informację przyjęto do wiadomości. 

Ad. 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

  Skarbnik gminy wyjaśniła, że największa wprowadzaną zmianą jest realizacja inwestycji – 

budowa przedszkola, na które gmina otrzymała dofinasowanie w kwocie prawie 6 800 000 zł 

w wyniku przetargu koszt całkowity zadania to 14 100 000 zł. zł a inwestycja będzie 

realizowana w cyklu trzyletnim. 

W tym roku gminę będzie to kosztować 5 mln. i tą kwotę gmina pozyska w kwocie 4 mln  

z kredytu a 1 milion z wolnych środków. Dofinansowanie gmina otrzyma dopiero w roku 2024, 

więc teraz musi wykazać zaangażowanie własnych środków.  

W związku z tą inwestycją są bezpośrednio związane dwie kolejne uchwały, gdyż zostaje 

wydłużona Wieloletnia Prognoza Finansowa o rok. Powodem tego jest spłata kredytu w okresie 

15 -letnim, a spłata rozpocznie się od przyszłego roku- 2023. W projekcie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu ujęto kwotę 7 milionów, ale 3 miliony zł. były już przegłosowane  

w budżecie na początku roku. 

Radny Marcin Kus zauważył, że gmina otrzyma lepsze warunki kredytu, skarbnik gminy 

wyjaśniła tą kwestię. 

Burmistrz dodał, że w programie inwestycji strategicznych zmienił się system płatności za 

inwestycję i gmina będzie wypłacać wykonawcy środki finansowe w transzach miesięcznych 

do pewnego poziomu kosztów całej inwestycji, aby przy tak dużej inwestycji zapewnić 

wykonawcy ciągłość finansowania. Następnie poruszył kwestię budynku przedszkola nr 4  

w Głogówku, nadmienił, że przez lata budynek nie był remontowany ze względu, iż nie był 

własnością gminy, z kolei, gdy pojawiły się rozmowy nt. zakupu budynku przez gminę i jego 

adaptacji, kalkulacja pokazała porównywalne koszty do budowy nowego przedszkola.  

W dodatku w nowo powstałym przedszkolu mieścić się będzie także żłobek.  

Następnie burmistrz poruszył kwestie modernizacji stadionu miejskiego oraz przyszłych 

rozstrzygnięć z naborów programu inwestycji strategicznych, w którym ujęta została sieć dróg 

na Winiarach w Głogówku.  

Radny Marcin Kus poruszył temat wysokich cen na rynku m.in.  budowlanym. 



Burmistrz odpowiedział, że dotyczy to wszystkich gmin, przytoczył sytuację Starostwa 

Powiatowego i przetargu na zadania drogowe. 

Radny Joachim Sobek zapytał o przewidywane koszty kredytu i jego oprocentowania. 

Skarbnik gminy odpowiedziała, że na ten moment nie chce spekulować.  

Radny Marcin Kus odnosząc się do zapisu w uchwale budżetowej dot. naprawy mostu  

w Racławicach Śląskich zwrócił się z prośbą o naprawę kładki między ujściem z oczyszczalni 

ścieków w Głogówku a miejscowością Leśnik w ramach wolnych środków. 

Burmistrz odpowiedział, że w przypadku naprawy kładki, o której mówi radny (między 

Głogówkiem a Leśnikiem) nie może odbyć się bez przygotowania projektu budowalnego  

i walki z wodami polskimi.  

Radny Marcin Kus zwrócił uwagę, że kładka nie należy do bezpiecznych. 

Burmistrz odpowiedział, że na terenie gminy znajduje się 8 obiektów mostowych, które 

należałoby bezwzględnie wyłączyć z użytkowania. W przypadku mostu w Racławicach Śl. 

naprawa jest konieczna ze względu jego bardzo zły stan techniczny i m.in. na fakt, iż stanowi 

on jedyny dojazd do domostwa oraz pól.  

Radny Tadeusz Wrona zapytał czy burmistrz rozmawiał z władzami Głubczyc na temat 

remontu tego mostu, gdyż znajduje się on na ich terenie. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, czy most jest na terenie gminy. Radny Bernard Dembczak 

wtrącił i zapytał czy posesja, do której stanowi dojazd znajduje się na terenie gminy.  

Burmistrz odpowiedział, że gmina nie inwestowała by w zadanie wiedząc, że obiekt lub teren 

należy do sąsiedniej gminy.  Wyjaśnił, że w przypadku mostów, nawet jeżeli nie leży on na 

terenie gminy a łączy dwie drogi gminne to jest własnością tego, do którego należy ciąg drogi. 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol zwrócił uwagę, iż od lat domostwo, do którego most 

stanowi dojazd są mieszkańcami gminy. Burmistrz dodał, że są oni podatnikami Gminy 

Głogówek.  

Radny Tadeusz Wrona powiedział, że można by było zwrócić się do Głubczyc o pokrycie 

części kosztów.  



Odnosząc się do tematu własności mostu, przytoczył sytuację mostu znajdującego się nad 

terenem Gminy Głogówek, ale łączącym dwie drogi polne należące do gminy Lubrza i jest ich 

elementem ciągu komunikacyjnego. 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Tadeusza Wrony, odpowiedział, że jeżeli jest taka wola, 

gmina może wycofać się z tego zadania, postawić znak zakazu wjazdu i zwrócić się do 

Głubczyc o partycypowanie w koszty. Dodał, że może to trwać kilka lat a dofinansowania 

gmina i tak nie uzyska. Ponadto most za chwilę się rozpadnie, gdyż pomimo zakazu wjazdu 

będzie nadal użytkowany.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

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,  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.  

Burmistrz odnosząc się do wypłacalności gminy, zwrócił uwagę, że przez tą kadencję gmina 

spłacała rocznie po pół miliona raty za budynek SOSW.  

Radny Marcin Kus zauważył, że gmina zaoszczędziła spłacając wcześniej kredyt na zakup tego 

budynku. 

Skarbnik wtrąciła, że inwestycja jest duża, ale nie powinno się zapominać o fakcie 

dofinansowania całej inwestycji w kwocie 7 mln. zł. 



Radny Bernard Dembczak powiedział, że tak nie obawia się zaciągnięcia kredytu jak Programu 

Polski Ład w obecnym czasie i na przyszłe lata. 

Burmistrz poruszył temat kredytów i powiedział, że gmina nadal spłaca kredyt na kanalizację 

Racławic i Mochowa czy zakupu melexa.  

Następnie poruszono temat zakupionego przed laty przez gminę namiotu plenerowego i jego 

niezdatności do użytku a także sprzedanych przez gminę dmuchanców. 

Radny Marcin Kus wracając do przedmiotu projektu uchwały zapytał o sytuację, w której 

oferent – wykonawca inwestycji na etapie projektu i kosztorysu zawyżyłby koszty inwestycji.  

Burmistrz odpowiedział, że jest to cena ryczałtowa a umowa zawiera wskaźniki waloryzacji ze 

względu, że jest to kontrakt wieloletni.  Dodał, że tak samo jest w trzyletnim kontrakcie na 

wywóz i odbiór odpadów komunalnych, gdzie przez 12 miesięcy firma nie może podwyższyć 

cen, ale lada chwila może mieć roszczenie w stosunku do gminy. 

Przewodniczący Komisji poprosił o informacje na ten temat. 

Burmistrz odpowiedział, że już teraz na bioodpadach będzie aneksowana umowa, gdyż wzrosła 

opłata marszałkowska a każdy odbiorca zastrzega sobie prawa o przenoszeniu opłaty 

marszałkowskiej na klienta.  

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Radny Marcin Kus wrócił uwagę na zarośniętą rynnę na budynku zamku od strony parku 

jordanowskiego.  

Burmistrz poinformował radnych o interwencjach w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  

i GDDKiA w sprawie koszenia traw na terenie gminy. Odczytał odpowiedź z GDDKiA  

o obserwacji stopnia porostu traw w regionie a w przypadku zagrożenia w ruchu drogowym 

podjęciu stosownych działań. Radni podjęli dyskusje nt. koszenia w gminie 

Radny Marcin Kus zapytał jak często koszony jest park miejski. 

Burmistrz odpowiedział, że górna cześć parku koszona jest regularnie, natomiast dolna część 

raz-dwa razy.  

Radny Marcin Kus wspomniał o urządzeniu jakie posiada do koszenia traw.  

Radna Bogusława Poremba wniosła o naprawę połamanej ławki na Alei Lipowej w Głogówku.  



Przewodniczący Komisji wspomniał o złym stanie technicznym kuchni w przedszkolu w 

Wierzchu. 

Burmistrz odpowiedział, że nie jest to jedyna placówka oświatowa wymagająca interwencji, 

potrzeby są nieskończone a możliwości finansowe ograniczone.  

 

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 


