
PROTOKÓŁ NR 36 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 30.06. 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 30.06.2022 r. o godz. 

14:00 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 

Radnemu Tadeuszowi Wrona Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Opolu wygaśnięto 

mandat radnego z dniem 25 maja 2022 r. 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

• Skarbnik - Alina Janik 

• Komendant Powiatowy Policji w Prudniku – mł. insp. Krzysztof Urban 

• Prezes Izby Rolniczej – Marek Froelich 

• Naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Jacek Nalepa 

• Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba 

 

Na 8 członków Komisji obecnych było 8. Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol. Przewodniczący przywitał zgromadzonych i 

zaproponował zmianę porządku obrad: 

1) Otwarcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy 

Głogówek 

5) Sprawy różne. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

7) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 



Ad. 4. Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy 

Głogówek 

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

wobec czego informację przyjęto do wiadomości.  

Ad. 5. Sprawy różne. 

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban po krótce wyjaśnił 

zmianę organizacji pracy Komisariatu Policji w Głogówku a także opowiedział o zdarzeniach 

policyjnych. 

Burmistrz Piotr Bujak nadmienił o poprawce do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla policji, o której mowa w projekcie uchwały. Poprosił komendanta  

o głos w tej sprawie. 

Komendant wyjaśnił, że środki finansowe przekazane uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku 

zostaną przeznaczone na zakup kasetek dla funkcjonariuszy na przechowanie broni. Następnie 

poruszono temat narkotyków i pijanych kierowców w powiecie. 

Na salę wszedł radny Marcin Kus. Stan Radnych 8/8. 

Następnie głos zabrał zaproszony na Komisję Przewodniczący Izby Rolniczej Marek 

Froelich, który poruszył temat:  

• wzrastających cenach zbóż,  

• ograniczeniach stosowania środków chemicznych i podjęcia użycia produktów 

biologicznych.  

• problemu retencji pól uprawnych i pól fotowoltaicznych. 

• dzierżaw.  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol podziękował Przewodniczącemu Izby Rolniczej. 

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 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:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego;  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.  

Radny Marcin Kus zapytał skąd tak wysoka kwota inwestycji.  

Burmistrz wyjaśnił, że chodnik będzie miał długość 243 metrów bieżących wraz z odwodnieniem. 

Dodał, że w pierwszym przetargu kwota inwestycji wynosiła ponad milion zł, w drugim ok. 900 tys. zł.  

i dodał, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich podjęto decyzje o realizacji tego zadania. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; 

 

Przewodniczący Komisji wspomniał, że przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup 

kasetek na broń.  

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

e) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem  

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba, która wyjaśniła, że projekt 

uchwały porządkuje system opieki nad dziećmi do lat 3 i jest wymagana według przepisów prawa.  

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

f) w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania jego statutu  

 



Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba wyjaśniła, że zapisy statutu wynika 

z ustawy i przybliżyła najistotniejsze zmiany w zapisie w statucie żłobka tj.  doprecyzowane zostały 

cele i zadania żłobka, wprowadzono nowy zapis dot. zasad rekrutacji dzieci, odpłatności za pobyt  

i wyżywienie oraz zasady uczestnictwa rodzica w zajęciach.  

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek 

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba wyjaśniła, że projekt uchwały 

uchyla uchwale z roku 2021 i związany jest z obowiązkiem wprowadzenia nowego stanowiska pracy – 

pedagoga specjalnego, dla którego Rada Miejska ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 

pedagoga w wymiarze 22 godzin jak pozostali specjaliści określeni w poprzedniej uchwale. 

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za 

godziny doraźnych zastępstw 

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba poinformowała, że  

projekt uchwały jest tzw. powrotem do pierwotnej wysokości dodatku motywacyjnego z 2017 r., czyli 

nie mniej niż 1 %. W wnioskiem w tej sprawie zwrócili się do burmistrza dyrektorzy szkół.  

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Głogówek; 

 



Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba wyjaśniła, że czesne za pobyt 

dziecka w żłobku będzie kwotą stałą, natomiast oplata za wyżywienie w zależności od obecności 

dziecka w żłobku. Poinformowała także o możliwości uzyskania dopłaty ZUS-u do opłaty za czesne 

do kwoty 400 zł.  

Następnie poruszono kwestie wzrastających cen m.in. energii elektrycznej i kosztów mediów w 

placówce, podjęto dyskusje także w kwestii mechanizmów ulg w opłacie za żłobek.  

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

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

8 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Burmistrz poinformowała radnych, że na sesji wprowadzona zostanie jeszcze jeden projekt uchwały 

dotyczący określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022/2023. 

 

j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

Przewodniczący Komisji dochodzi nowy inkasent- sołtys Głogowca, następnie zapytał o pytania i uwagi 

do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Radny pełniący funkcję inkasenta nie brał udziału w głosowaniu. 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

C.D. Ad. 5. Sprawy różne. 

Burmistrz, aby przybliżyć bieżące sprawy gminy poinformował: 

- w najbliższych dniach rusza przetarg na zakup komputerów z grantów „PGR-owskich”; 

- iż na sesji wprowadzona zostanie autopoprawka do budżetu, która będzie dotyczyć 

wprowadzenia inwestycji w sprawie wykonania dokumentacji modernizacji dróg w dzielnicy 

Winiary oraz modernizację murów miejskich przy ul. Dąbrowskiego. Przybliżył szczegółowo 

zakres prac jakie mają być wykonane.  

Następnie poruszył kwestię modernizacji stadionu miejskiego a także dokumentacji szatni w 

Twardawie. 

Radny Marcin Kus wspomniał o zmianie właściciela budynku przedszkola nr 4 w Głogówku. 



Burmistrz odpowiedział, że właściciel jeszcze nie został zmieniony, ale w najbliższym czasie 

ma do tego dojść, pomimo tego Gmina do czasu wybudowania nowego przedszkola ma prawo 

użytkować budynek. 

Nadmienił o prawdopodobnym zakończenia budowy szkieletu DPS w głogóweckim parku.  

Radny Bernard Dembczak zwrócił uwagę na brak lustra drogowego w Starych Kotkowicach  

a także poruszył sprawę szatni sportowej w Starych Kotkowicach. 

   Burmistrz odpowiedział, że jest wstępny plan w przypadku szatni. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała o środki finansowe na dodatkowe godziny nauczania języka 

niemieckiego. 

Burmistrz odpowiedział, aby wstrzymać się na rozwój wydarzeń, gdyż pewne rozmowy na 

wyższym szczeblu w tym temacie się toczą, natomiast zaproponował spotkanie z radnymi  

w połowie sierpnia celem przedyskutowania tej kwestii, jej formy i budżetu. Zadeklarował, że 

postara się, aby jakieś dodatkowe godziny języka niemieckiego funkcjonowały.  

Radny Jan Hojdem zapytał o drogę w Mochowie. 

Burmistrz odpowiedział, że ma to na uwadze, tak jak drogę w miejscowości Rzepcze. 

Wspomniał o współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych i powiązaniu ze sobą inwestycji.  

Radny Joachim Sobek zapytał o postępy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej odbywa się opiniowanie planu przez kilkadziesiąt 

jednostek zewnętrznych, które wpływają do urzędu. Zaznaczył, że plan nikomu z mieszkańców 

nie będzie pogarszał sytuacji oraz poinformował, że na pierwszym etapie urząd zbierał wnioski 

mieszkańców do planu.  

 

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 


