PROTOKÓŁ NR 7/2019
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 19 czerwca 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 7 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczył kierownik referatu

Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego- Pani
Brygida Łatka
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Tomasz Nosol,
który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja nt. Stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpowodziowych na
terenie gminy Głogówek.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Sprawy różne.
7. Oględziny w terenie (oczyszczalnia ścieków Głogówek)
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Brygidę Łątkę o przedstawienie informacji dotyczącej
Stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpowodziowych na terenie gminy Głogówek.
Pani Łątka opowiada, że 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną
w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i
obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki
wodnej. Informuje również, że opiekę nad rzeką Osobłogą pełni Nadzór Wodny w Prudniku.
Odcinek przepływający przez Gminę Głogówek jest regularnie czyszczony i koszony natomiast
wały przeciwpowodziowe są konserwowane. Wyjaśniła stany poziomu wody w rzece i gdzie

Osobłoga wylewa oraz w jakiej kolejności. W razie niebezpieczeństwa zalania terenów
mieszkalnych bądź innych zagrożeń Gmina ma przygotowany plan ewakuacji. Wyznaczone są
miejsca do których kierowani będą mieszkańcy. W razie podtopień lub powodzi
przygotowanych jest 7 800 szt. worków z piaskiem, a także 24 szt. plandek używanych
w wypadku zerwania dachów. Dodała też, że jeśli chodzi o zabezpieczenia przeciwpożarowe
w Gminie Głogówek przeprowadzana jest kontrola hydrantów. Co kwartał sprawdzana jest
sprawność sygnały syren alarmowych.
Pan Nosol zasugerował, że przeglądy hydrantów powinny być przeprowadzone
najpóźniej do czerwca każdego roku.
Radni kierowali zapytania o sprawność hydrantów w danych sołectwach.
W odniesieniu do sprawności hydrantów Pan Hoidem prosi o sprawdzenie jednego przy
Kościele w Mochowie.
Pani Radna Bogusława Poremba wspomina o jednym z hydrantów w Racławicach
Śląskich przy ul. Prudnickiej koło Domu Ludowego w którym nie ma ciśnienia. Zobrazowała
również jak wyglądały ostatnie przeglądy. Radzi, że przy przeglądach hydrantów prócz
strażaka powinien być obecny radny bądź sołtys. Na pytanie Przewodniczącego o wolne
wnioski Pani Radna sugeruje by napisać wniosek by przeglądy hydrantów odbywały się do
końca czerwca w obecności sołtysa bądź osoby przez niego upoważnionej, a także do napisania
protokołu po tych oględzinach. W wyniku takiej procedury zostaną przekazane informacje
dotyczące usterek.
Przewodniczący sformułował treść wniosku o przegląd hydrantów zgodnie z
uwzględnieniem zdania wszystkich radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie
Ad. 5
Zaopiniowanie materiałów na sesje:
a) w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Głogówek”

Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek

Pani Przewodniczący tłumaczy, że w uchwale koryguje się błąd do planu, w którym
miał być zapis, że dotyczy on zabudowy wielorodzinnej natomiast pojawił się zapis o
zabudowie jednorodzinnej. Tłumaczy, że chodzi o działkę, która znajduje się obok placu
Spółdzielni Mieszkaniowej, nieopodal Muzeum i jest to działka prywatna.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
c) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Pan Przewodniczący Tomasz Nosol poinformował o dodatkowym projekcie uchwały, która
zostanie wprowadzona do Porządku obrad sesji:

1. w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach
Przewodniczący wyjaśnił, że projekt tej uchwały to odpowiedź na apel Rady Gminy
Strzeleczki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie budowy jazu.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Ad 6
Sprawy różne.
Pani Radna Bogusława Poremba zgłosiła, że w okolicach ulicy Spółdzielczej znajduje się
drogowskaz, na którym w wyniku różnych czynników nie można odczytać nazw ulic.

Kolejną sprawą było zgłoszenie przez Pana Hojdema potrzeby montażu progu
zwalniającego w okolicach kościoła w Mochowie.
Pan Radny Marcin Kus wraz z Panem Radnym Joachimem Sobek poinformowali
o przeprowadzonej i rozpowszechnionej przez nich akcji zbiórki w opakowań po nawozach.
Oświadczyli, że zbiórka tych odpadów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zachęcali
pozostałych do promowania tej akcji.

Ad 7.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska udała się na oczyszczalnię ścieków w Głogówku
celem zweryfikowania stanu technicznego obiektu. Podczas wizyty pracownik Adrian Galas
oprowadził Radnych po obiekcie i opowiedział o funkcjonowaniu oczyszczalni. Zapoznał Radnych
z bieżącą sytuacją techniczną oczyszczalni.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
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