
PROTOKÓŁ NR 37 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 25.08.2022 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 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

 

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

Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol. Przewodniczący przywitał zgromadzonych i biorąc pod 

uwagę prośbę burmistrza o rozpoczęcia Komisji od rozpatrzenia projektów uchwał i wolnych 

wniosków. W związku z czym zaproponował zmianę porządku obrad, który przedstawiał się 

następująco: 

1) Otwarcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

5) Sprawy różne. 
6) Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2022 r. 

7) Informacja nt. Dożynek Gminnych. 

8) Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r. 

9) Zakończenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

 



Burmistrz zreferował najistotniejsze zmiany w projekcie budżetu oraz przedstawił autopoprawkę, która 

będzie złożona podczas sesji. 

Radna Róża Zgorzelska poprosiła o montaż skrzynki przeciwpożarowej przy farskiej stodole  

w Biedrzychowicach.  

Burmistrz poprosił o zwrócenie się mailowo w tej sprawie do urzędu, aby ta kwestia nie umknęła.  

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 2022-2037,  

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 rozpatrzenia petycji;  

 

Burmistrz wyjaśnił jakie wypracowano stanowisko na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Przewodniczący Komisji zapytał o opinie. Zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.  

 

d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębów: Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek  

 

Burmistrz wyjaśnił przedmiot projektu uchwały.  

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 poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia 

kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn 

 



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. 

Ad.5. Sprawy różne. 

Burmistrz nadmienił, że prawdopodobnie we wrześniu rozpocznie się akcja zbierania 

gabarytów sprzed posesji. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na jeżdżące ciągniki OHZ przez miejscowość But. 

 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2022 r. 

 

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

wobec czego informację przyjęto do wiadomości.  

Ad. 7. Informacja nt. Dożynek Gminnych. 

  Radna Ewa Poremba zawnioskowała, aby kwota otrzymywana przez organizatorów scenek 

rodzajowych oraz dla sołectw za przygotowanie korony na dożynki gminne wzrosła o 100 zł.  

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

czego informację przyjęto do wiadomości.  

Ad. 8. Informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 

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

wobec czego informację przyjęto do wiadomości.  

Ad.9. 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 


