PROTOKÓŁ NR 3/2015
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 25 lutego 2015 roku
Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według
załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyły:
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej
Żebrowski. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
1. Spotkanie

z

Przewodniczącym

Związków

Śląskich

Rolników

Panem

Bernardem

Dembczakiem.
2. Spotkanie z Przedstawicielem Stacji Chemiczno-Rolniczej Panem Edwardem Brylakiem.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Sprawy różne
Ad 1.
Przewodniczący RM poprosił o złaszenie kandydatur do funkcji Przewodniczącego
Komisji.
Radny Piotr Samson zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Żebrowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Marek Pelka zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Nosola, który wyraził zgodę.
Radny Tomasz Nosol zgłosił kandydaturę Radnego Marka Pelki, który nie wyraził zgody.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do procedury głosowania:
Radny Andrzej Żebrowski otrzymał następującą ilość głosów:
4 za/ 3 przeciw/ 0 wstrzymało się;
Radny Tomasz Nosol otrzymał następującą ilość głosów:
3 za/ 4 przeciw/ 0 wstrzymało się.
W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został
Radny Andrzej Żebrowski.
Następnie

Przewodniczący

RM

zaproponował,

by

dokonać

wyboru

Zastępcy

Przewodniczącego. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.
Radny Marek zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Nosola, który wyraził zgodę.
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Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę Radnego Piotra Samsona, który wyraził zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do procedury głosowania:
Radny Tomasz Nosol otrzymał następującą ilość głosów:
3 za/ 4 przeciw/ 0 wstrzymało się;
Radny Piotr Samson otrzymał następującą ilość głosów:
4 za/ 3 przeciw/ 0 wstrzymało się.
W związku z powyższym Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska został Radny Piotr Samson.

Ad 3.
Kolejno przystąpiono do zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek poinformowała Radnych o ostatecznej wersji projektu uchwały.
Podała, że dochody budżetu zwiększone są o kwotę 10 tys. złotych, natomiast wydatki o kwotę
52.400 zł. Wydatki zwiększone są o kwotę zwrotu dotacji, która nie została wykorzystana na
przedszkola, w związku ze zmianą liczby dzieci. Zmniejszone zostały wydatki o kwotę 42.400 zł.,
są to przesunięcia. Ponadto uległa zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, w związku ze zmianą
lokalizacji skateparku, którego umiejscowienie zostało przeniesione z parku miejskiego na plac
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku. Wobec powyższego zmianom uległy trzy załączniki
do uchwały budżetowej.
Wynik głosowania:
5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się;
b) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Prudniku.
Wynik głosowania:
7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się;
c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Wynik głosowania:
7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się;
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek,
Wynik głosowania:
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7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się;
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęto do
wiadomości.
f) w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin
„Aqua Silesia” – przyjęto do wiadomości.

Ad 2.
Radni przystąpili do opracowania Planu Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na
2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po szczegółowym przeanalizowaniu i rozpisaniu zadań na najbliższy rok Plan Pracy został
poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Przewodniczacy Komisji poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.
Radny Marek Pelka zwracając się do Przewodniczącego RM zapytał, czy została ustalona
forma udzielania odpowiedzi przez Burmistrza na interpelacje Radnych zgłoszone na sesji
bieżącej.
Przewodniczacy RM poinformował, że rozmawiał na ten temat z Burmistrzem, który
zobowiązał się, że w miarę posiadanej wiedzy udzieli stosownych odwiedzi.
Kolejno Przewodniczacy RM poinformował o pismach, które wpłynęły do Biura Rady.
Jednakże w związku z tym, iż kwestie w nich zawarte wykraczają poza kompetencje Rady, zostaną
one przekazane do załatwienia wg właściwości.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
PROTOKOLANT

Andrzej Żebrowski
Małgorzata Wolf
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