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PROTOKÓŁ NR 36/2017 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 19 grudnia 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 7.  

Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Henryk Regimowicz. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek 

obrad:  

1. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.  

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zaistniała różnica pomiędzy ogólną kwotą dochodów 

i wydatków, wynikająca z pomyłki dotyczącej nie zabezpieczenia środków na zakup wyżywienia 

w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach. Wobec czego, zwiększone zostały wydatki bieżące 

o 26 tys. złotych oraz dochody bieżące o 26 tys. złotych. Kolejna zmiana wystąpiła w załączniku 

dotacyjnym, gdzie środki przeznaczone zostały na fundusz celowy dla policji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko poinformował, że projekt budżetu 

został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok został poddany pod 

głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  
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Ad 2.  

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok zostało przyjęte bez uwag. Nie zgłoszono 

uwag do proponowanego Planu Pracy Rady na 2018 r. Plan 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.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

4 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się.  

 

b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 r. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków  i opłat  stanowiących dochody budżetu Gminy 

Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych  dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Głogówek na rok 2018. 
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Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

g) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2018 roku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 3. 

Sprawy różne. 

Brak uwag.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

HENRYK REGIMOWICZ 

 
PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


