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PROTOKÓŁ NR 38/2018 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 27 lutego 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 7. Ponadto w obradach uczestniczyła Zastępca Burmistrza 

Barbara Wróbel.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Henryk Regimowicz. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Spotkanie z przedstawicielem Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

2. Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

 Przewodniczący przywitał zaproszonych gości – przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa Oddziału w Białej. 

 Pracownicy Agencji przedstawili informacje na temat nowych możliwości związanych ze 

składaniem wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji 

„eWniosekPlus”. Ponadto odpowiedzieli na wszelkie pytania i wątpliwości Radnych.  

 

Ad 2. 

Informacja nt. działań Gminy w zakresie promocji i turystyki została przyjęta do wiadomości. 

 

Ad 3.  

 Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję. 

a) w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na 

realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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b) w sprawie wyrażenia woli  przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości 

powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego 

w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Radny Marek Pelka zapytał, na jakim etapie znajdują się rozmowy z Powiatem Prudnickim.   

 Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że na wskutek prowadzonych rozmów Powiat 

zdecydował się przekazać Ośrodek wraz z Internatem z dniem 01.05.2018 r.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie wyrażenia woli przejęci od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości 

powiatu dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 

Radny Marek Pelka wskazał, że jest to przejecie zadania. Zapytał, co w taki razie 

z budynkami.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że pozostaną one własnością Powiatu. Porozumienia w tej 

sprawie zostaną podpisane w późniejszym terminie.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku oraz 

Dziennego Domu Senior - WIGOR w Głogówku oraz nadania statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Głogówku. 

Radny Marek Pelka zapytał, co ma na celu przejecie Domu Senior Wigor przez OPS. 

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że połączenie było konieczne z uwagi na zalecenia 

Wojewody Opolskiego, ponieważ Dom Dziennego pobytu powinien być prowadzony przez OPS. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior + ” 

w Głogówku. 

Radna Gizela Grzesik zapytała, czy zmianie uległy stawki. 
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Zastępca Burmistrza wskazała, że doszło do zmiany jednostki prowadzącej. Ponadto uprzednio 

stawki wprowadzone były zarządzeniem, teraz konieczna jest uchwała.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej – przyjęto do wiadomości.  

 

 

Ad 4.  

Sprawy różne.  

 Radna Gizela Grzesik zgłosiła, że dużo osób w Mochowie nie ma brązowych kubłów. Radna 

uznała, że w tej sprawie panuje straszny bałagan.  

 Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że wszelkie problemy związane ze śmieciami należy na 

bieżąco zgłaszać w referacie.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Henryk Regimowicz  
 

 

 

PROTOKOLANT  

 

Małgorzata Wolf 


