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PROTOKÓŁ NR 29/2017  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali Posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg 

załączonej listy obecności. Na początku posiedzenia na 7 Radnych, obecnych 7. Ponadto  

w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk 

Regimowicz. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

 Przewodniczący poinformował, że temat z niniejszego punktu został szczegółowo 

omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej wraz z Komisją Społeczną.  

 

Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że funkcjonariusze powinni dokonywać 

częstszych kontroli drogowych na drodze wylotowej z Głogówka w kierunku Głubczyc.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  
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Ad 2. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zostało przyjęto do wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 3.  

 Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Prudnickiego. 

Radny Tomasz Nosol zapytał jaka jest wartość zadania. 

Burmistrz odpowiedział, że wartość zadania wynosi 55 tys. złotych. Dodał, że jest to uchwała 

intencyjna.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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e) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego 

w Głogówku Sp. z o. o. w latach 2017-2019. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne.  

 

Radna Gizela Grzesik zapytała o możliwość zmiany godziny odbioru odpadów 

suchych. Podała, że ostatnio worki zbierane były o godz. 21:45.  

 

Radny Tomasz Nosol wniósł o wysypanie kamieniem drogi polnej we Wierzchu, 

z której bezpośrednio wjeżdża się na drogę główną.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

 

Henryk Regimowicz 

 

 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 

 


