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PROTOKÓŁ NR 37/2018  

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 30 stycznia 2018 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 Ilona Hudaszek.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk Regimowicz. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2017 r.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje.  

3. Sprawy różne.  

4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 r.  

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2017 r. zostało przyjęte do 

wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.  

Radny Marek Pelka zapytał o zwiększenie planu dochodów o 375 tysięcy złotych.  



2 
 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to dofinansowanie przyznane na remont zamku. Nie 

zostało ono wykorzystane w roku ubiegłym dlatego przechodzi na rok bieżący.  

Następnie Radny Pelka zapytał o kwotę przeznaczoną na budowę drogi w Dzierżysławicach.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja. Zadanie będzie stanowiło kwotę 25 % inwestycji 

po przetargu.  

Radny Pelka zapytał o zwiększenie planów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.  

Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę 

27.871,00 złotych. Jest to przesunięcie z wydatków majątkowych funduszu sołeckiego 

sołectw Leśnik, Nowe Kotkowice, Tomice. Wynika to z konieczności dostosowania budżetu 

w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych 

zwiększającej wartość środka trwałego do kwoty 10.000,00 zł.  

Kolejno Radny Pelka zapytał, na co będą przeznaczone pieniądze w kwocie 14 tysięcy – 

wydatki bieżące.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to pieniądze przeznaczone na altanę w Biedrzychowicach.  

Radny Pelka zapytał, czy budynek PKP w Racławicach został ostatecznie przejęty przez 

Gminę.  

Burmistrz odpowiedział, że nie. Dodał, że Gmina zawarła umowę użyczenia.  

Dalszych uwag nie zgłoszono, projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gmin y Głogówek na lata 2018-2021.  

Brak uwag.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie zmiany uchwały 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.  

 

f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

Radny Marek Pelka zapytał, czy powyższe dwie uchwały wynikają jedynie ze zmiany 

sposobu zapisu spłaty kredytu.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że niniejszy projekt jest nowy i dotyczy solarów. Natomiast 

poprzedni projekt dotyczy zmiany okresu spłaty.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.  

Radny Tomasz Nosol zapytał, czy określone zostały warunki i zakres prac.  

Burmistrz odpowiedział, że projekt dotyczy wymiany powierzchni asfaltowej i budowy 

chodnika w miejscowości Dzierżysławice.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej.  

Brak uwag.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

j) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.   

 

k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.  

Brak uwag.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulicy Konopnickiej i Alei 

Lipowej w mieście Głogówek.  

Radny Marek Pelka zapytał na jakiej podstawie i na czyj wniosek przystąpiono do 

sporządzenia m.p.z.p.  

Burmistrz odpowiedział, że zmiana ma na celu usadowienie w obiekcie byłego szpitala, 

w części należącej do Gminy, mieszkań socjalnych.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 3.  

Sprawy różne.  

Brak uwag.  

 

Ad 4.  

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do proponowanego Planu Pracy Komisji na 2018 r., 

który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Na tym protokół zakończono. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
 

 

 

PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


