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PROTOKÓŁ NR 33/2017 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 29 września 2017 roku 

 

 

Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy 

obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6.  

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Piotr Samson. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2017 r. 

2. Podsumowanie Dożynek i konkursów dożynkowych. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2017 r. została przyjęta do 

wiadomości.  

 

Ad 2.  

Nie zgłoszono uwag do informacji podsumowującej „Dożynki i konkursy dożynkowe”. 

Materiał został przyjęty do wiadomości. 

 

Ad 3. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Związek Gmin 

„AQUA SILESIA”  w Głogówku. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

Radny Tomasz Nosol zapytał, co było przyczyną odwołania inkasenta w Mochowie.  

Burmistrz odpowiedział, że utrata zaufania.  

Wynik głosowania:   

4 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

f) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek. 

Radny Marek Pelka zapytał o główną zmianę jaka zaszła w Regulaminie.  

Na salę posiedzeń poproszona została pani Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Weronika Dziadek, która poinformowała, że zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Uchwale nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem lat 2023-2028”, każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do 

dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w terminie do 

6 miesięcy od uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. W związku z tym należy 

podjąć nową uchwałę, która będzie zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi. 
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Dalszych uwag nie zgłoszono. Pani Kierownik opuściła salę posiedzeń. Projekt został poddany 

pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Radny Tomasz Nosol zapytał, na czy polegała będzie termomodernizacja budynku. 

Burmistrz odpowiedział, że na kompleksowej wymianie okien, dachu oraz kotła.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

 

Ad 4. 

Sprawy różne. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 

 KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Piotr Samson 

 
PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


