PROTOKÓŁ NR 4/2019
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 28 marca 2019 roku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według
załączonej listy obecności. Na 6 członków, obecnych 7. Nieobecna radna Róża Zgorzelska.
Ponadto w obradach uczestniczył Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, Sekretarz Gminy Anna
Barysz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol,
który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Informacja nt. wykorzystywania środków przeznaczonych na ochronę środowiska
w 2018 roku oraz zainteresowanie na rok 2019.
2. Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek
za 2018 r.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Informacja nt. wykorzystywania środków przeznaczonych na ochronę środowiska
w 2018 roku oraz zainteresowanie na rok 2019.
Radny Joachim Sobek wskazał, że zgodnie z w/w informacją pozytywnie rozpatrzonych
zostało 75 wniosków. Wobec czego zapytał, kiedy nastąpi realizacja programu.
Burmistrz wskazał, że nie wie które konkretnie wnioski radny ma na myśli. Wyjaśnił, że
na przełomie roku 2018/2019 ogłoszony został nabór wniosków dla pilotażowego programu
finansowanego ze środków RPO. Realizacja programu zależy od Urzędu Marszałkowskiego.
Burmistrz nadmienił, że program ten jest bardzo korzystny, gdyż dofinansowanie kształtuje się
na poziomie 60%.
Radny Marcin Kus zapytał, jakie środki Gmina Głogówek ma zabezpieczone na ten cel.
Burmistrz odpowiedział, że 300 tys. złotych.
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Dalszych uwag nie zgłoszono.
Materiał został przyjęty do wiadomości.

Ad 2.
Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek
za 2018 r. zostało przyjęte do wiadomości bez uwag.

Ad 3.
Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1 poprzez utworzenie
dodatkowej

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla uczniów klas VII
i VIII.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

c) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez utworzenie
dodatkowej

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2018 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Burmistrz poinformował, że będzie wnioskował o wprowadzenie do Porządku obrad Sesji
następujących projektów uchwał:
1. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do spółki pod nazwą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Głubczycach.
Burmistrz wyjaśnił, że wstąpienie Gminy Głogówek jako udziałowca do Spółki ma na celu
zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zorganizowania publicznego
transportu zbiorowego na ternie Gminy Głogówek.
2. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Głogówek
oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia1 września 2019 roku.
Powyższe projekty zostały poddane pod dyskusję. Nie wniesiono do ich treści uwag. Projekty
zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie.

Ad 4.
Sprawy różne.
Radny Marcin Kus zgłosił, że przy budynku sklepu tzw. „żelaznego” dochodzi do stałych
zastojów wody na jezdni. Poprosił o skierowanie pisma w tej kwestii do zarządcy drogi.
Burmistrz poinformował, że Urząd zmaga się z pozornie błahym, a jednak dużym
problemem, który dotyczy „dmuchańców”. Pod wątpliwość poddał zasadność zakupu tych
instalacji. Wskazał, że obecnie wynajem „dmuchańców” jest tańszy niż posiadanie ich
i wypożyczanie. Gdyż koniecznie jest każdorazowe oddelegowywanie pracownika do obsługi
tych urządzeń. Poinformował, że koszt jednorazowego rozłożenia instalacji przez Zakład
Komunalny opiewa na kwotę 1.750 złotych.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zapytał, jak wobec tego prezentuje się koszt
rozłożenia namiotu biesiadnego.
Burmistrz odpowiedział, że jest to około 2.000 złotych. Burmistrz dodał, że Gmina nie
jest podmiotem przeznaczonym do prowadzenia działalności związanej z „dmuchańcami”.
Przewodniczący komisji zapytał, czy brane jest pod uwagę ewentualne użyczanie tego
sprzętu.
Burmistrz uznał, że jednym słusznym rozwiązaniem byłaby sprzedaż, jednakże nie
wiadomo, czy znajdzie się kupiec.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Nosol

Protokolant
Aleksandra Makówka
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