PROTOKÓŁ NR 34/2017
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 26 października 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 5.
Ponadto w obradach uczestniczyli:


Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz,



Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel,



Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji Piotr
Samson. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Uchwalenie stawek podatków lokalnych.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 1.
Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie ustalenia
stawek podatków lokalnych.
Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały:
a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2018
rok.
Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany od głosowanie:
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Do obradujących dołączył spóźniony Radny Marek Pelka. Na 7 Radnych, obecnych 6.
Kolejno Przewodniczący przywołał projektu uchwały:
b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych
na 2018 rok.
Burmistrz poinformował, że proponuje się obniżenie tego podatku. Wyjaśnił, że jest wynikiem
przerejestrowywania do naszej Gminy swoich samochodów przez jedną z firm transportowych.

Obniżka dotyczy kwoty przerejestrowania. Zaznaczył, że wskaźnik przyrostu podatków pośrednich
będzie wyższy, wobec czego zwiększą się dochody Gminy.
Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

Burmistrz poinformował także, że na rok podatkowy 2018 proponuje się stawkę podatku
rolnego w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy
2018 tj. 52,49 zł za 1 dt (131,225 zł).
Uwag nie zgłoszono.
Ad 2.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.
Radny Marek Pelka zapytał, czy jest gotowa dokumentacja na rozbudowę budynku OSP Stare
Kotkowice.
Burmistrz odpowiedział, że tak. Ponadto poinformował, że został wyłoniony wykonawca,
a zadanie będzie realizowane.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
c) 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.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Głogówek do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
f) w

sprawie

dokonania

darowizny

na

rzecz

Powiatu

Prudnickiego

z

siedzibą

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Głogówku, oznaczonej jako działka nr 416/40 arkusz mapy 5 obręb Głogówek,
o powierzchni 0.2026 ha.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
g) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r.
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.
Burmistrz wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały ma na celu otworzenie minimalnego progu
dodatku

motywacyjnego

przyznawanego

nauczycielom,

dyrektorom

szkół

i

przedszkoli.

Zaproponowane w projekcie zmiany są bardziej korzystne dla adresatów, mają na celu bardziej
elastyczne przyznawanie dodatków motywacyjnych. Dolny wskaźnik proponuje się na poziomie 4 %.
Uwag nie zgłoszono. Projekt został przyjęty do wiadomości.
Ad 3.
Sprawy różne.
Radny Marek Pelka wskazał, że trwa sezon zbioru buraków. Przy tej okazji powrócił problem
związany z przejazdem przez most na rzece Osobłodze, który stanowi jedyny dojazd do pól.
Poinformował, że w miejscu tym znajduje się znak ograniczający nośność do 5 ton, w związku
z czym rolnicy muszą łamać przepisy. Podkreślił, że most wymaga remontu i przystosowania do

umożliwienia przejazdu ciężkim sprzętem rolniczym. Wskazał, że była już robiona dokumentacja
w tej sprawie jednakże temat upadł. Zapytał czy, planowane jest uwzględnienie tej inwestycji
w przyszłorocznym budżecie.
Burmistrz odpowiedział, że na tą chwilę inwestycja ta nie jest ujęta w projekcie budżetu na
2018 r. Stwierdził, że trzeba zbadać tą sprawę i podjęć ewentualne działania zmierzające do
zapewnienia rolnikom dojazdu do pól.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
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