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 PROTOKÓŁ NR 11/2015 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 z dnia 27 listopada 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: 

• Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz 

• Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel 

• Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa Andrzej 

Żebrowski.  

Zaproponowano następujący porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1  

 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie przyjęto do wiadomości. 

 

Ad. 2  

 Kolejno przystąpiono do zaopiniowania materiałów na sesję: 

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r., 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 - 2018,  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 
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3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Głogówek na 2016 rok, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

4) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

5) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

podatkiem rolnym, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

6) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

podatkiem leśnym, 

 

Radny Marek Pelka zapytał czy w jakiś sposób zmienił się wzór formularzu dotyczących podmiotu  

i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym i rolnym. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek odpowiedziała, że zmieniła się tylko treść zawarta we wzorze 

formularza a dokładnie nazwy i stawki. Dodała, że wszystko ujęte jest w uzasadnieniu dołączonym do 

projektów uchwał. 

 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

7) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" dla gminy Głogówek, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

8) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 
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Projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych Sołectw – projekty 

uchwał od nr 9) do nr 32) poddano pod głosowanie zbiorcze i przyjęto jednogłośnie. 

33)  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

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

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

Ad. 3 

 Wiceprzewodnicząca RM Bogusława Poremba zapytała czy w najbliższym czasie będą 

zawierane nowe umowy na wodę. 

 Burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej tak. 

Ponadto Radna poinformowała o mocnych zaciekach na suficie w klasach Szkoły w Racławicach 

Śląskich. Wniosła o zajęcie się sprawą. 

 Burmistrz poinformował, że sprawa jest już załatwiana. 

 

W związku z wyczerpaniem pytań zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

PROTOKOLANT 

Andrzej Żebrowski 
Małgorzata Wolf 


