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PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 października 2018 roku 

 

Obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.  

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było 15. Listy obecności Radnych, zaproszonych do udziału w Sesji 

gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został 

hymn państwowy.  

Kolejno Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka Andrzejowi 

Kałamarzowi, który wniósł o wprowadzenie do Porządku Obrad niżej przedstawionych 

uchwał: 

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

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021. 

Przewodniczący poinformował, że przedstawione projekty uchwał były omawiane 

podczas procedur komisyjnych. Zapytał, czy w tej kwestii są jakieś pytania. Zapytań nie 

zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie 

do Porządku obrad projektu uchwały: 

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekty te zostaną umiejscowione kolejno 

w punkcie  „5” Porządku obrad pod literą „i” i „j”. Następnie Przewodniczący zapytał 

o dalsze uwagi do Porządku obrad. W związku z ich brakiem pod głosowanie został poddany 

Porządek obrad w brzmieniu, jak poniżej: 
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1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z L Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Uchwalenie stawek podatków lokalnych: 

a) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Głogówek na 2019 rok, 

b) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok, 

c) projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 r.  

4. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2017/2018. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego, 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego, 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat, 

e) w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie 

realizacji obowiązków zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu 

Gminy Głogówek w 2018 roku, 

g) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary, 

h) w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 

rok 2019 dla Gminy Głogówek”, 

i) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok, 
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j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018 – 

2021. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie LI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z L Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku.  

Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.   

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy 

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 3.  

Przewodniczący przystąpił do procedury uchwalenia stawek podatków lokalnych: 

a) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Głogówek na 2019 rok. 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji w sprawie powyższego projektu. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się 

następująco: 15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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c) projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 r.  

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 4.  

Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2017/2018 została 

przyjęta do wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 5.  

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie 

realizacji obowiązków zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu 

Gminy Głogówek w 2018 roku. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 
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Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

g) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

h) w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 

rok 2019 dla Gminy Głogówek”. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

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

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 



7 
 

Ad 6.  

Zapytania nie zgłoszono. 

Ad 8.  

Wolne wnioski i informacje.  

 Radna Róża Zgorzelska złożyła wszystkim Radnym słowa podziękowania za wspólną 

działalność w mijającej kadencji. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej także podziękował wszystkim Radnym oraz osobom 

uczestniczącym w obradach Sesji.  

 

Ad 9.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

LI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


