PROTOKÓŁ NR 11/2019
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 25 listopada2019 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 9 członków, obecnych 9. Ponadto w obradach uczestniczył
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,Sekretarz Anna Barysz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Kunert..
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Tomasz Nosol, który przywitał zgromadzonych i przedstawił
proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji,
2. Stwierdzenie kworum,
3. Ustalenie Porządku Obrad,
4. Spotkanie z przedstawicielem Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Spotkanie z przedstawicielem Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Przewodniczący powitał przybyłego gościa.
Pracownik Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Pan Jacek Winiarski, który został oddelegowany na prośbę Przewodniczącego, poinformował,
że zajmuje się rejestracją zwierząt. Opowiedział o strukturze organizacyjnej jego działu.
Udzielił informacji dotyczących wniosków które wpływają, np. do materiału siewnego, bądź
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susz. Opowiedział o kontroli zwierząt jaką prowadzi Agencja i współpracy z weterynarzem.
Przedstawił jak działa system, na którym pracuje jego dział. Scharakteryzował wielkość
gospodarstw jakie prowadzą hodowlę świń i bydła oraz ich rejestrację. Opowiedział o chorobie
ASF- Afrykańskiego Pomoru Świń.
Radny Sobek zapytał, jak wyglądają kontrole gospodarstw w aspekcie sprawdzenia
przygotowania do uniknięcia choroby ASF i na co zwrócić szczególną uwagę.
Pan Winiarski odpowiedział, że kontrola zlecana jest przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii, głównie przeprowadzana jest miejscowościami.
Radny Dembczak pyta jaki jest termin zarejestrowania zwierzęcia a jaki do jego
zakolczykowania.
Pracownik ARiMR odpowiada, że na oznaczenie hodowca ma 30 dni od dnia urodzenia,
następnie hodowca ma czas 7 dni na zgłoszenie zwierzęcia.
Przewodniczący podziękował gościu za przybycie i ogłosił chwilę przerwy, po której
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przystąpił do zaopiniowania
materiałów na sesję.

a) w

sprawie

uchwalenia

"Rocznego

Programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020 dla Gminy Głogówek”,
Burmistrz tłumaczy, że program jest potrzebny po to abyśmy mogli realizować zadania
takie jak świadczenie usług opiekuńczych przez Caritas, dotacje dla klubów sportowych. Jest
to uchwała obligatoryjna, która podejmowana jest co roku.
Wynik głosowania:
8 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
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b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów,

Przewodniczący tłumaczy, że jest to standardowa uchwała przyłączeniowa.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu,

Przewodniczący stwierdza, że bardzo dobrze, że powstaje Młodzieżowa Rada Miejska.
Radna Róża Zgorzelska pyta kto zainicjował powstanie tej Rady.
Burmistrz odpowiada, że młodzież złożyła wniosek, aby powołać ten organ konsultacyjny.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

d) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej,

Burmistrz wyjaśnia, że uchwała ta została już podjęta, natomiast Wojewoda Opolski ją
odrzucił z powodu braków w przepisach prawnych. Nie zmienia się nic w części merytorycznej,
a jedynie w zakresie podstaw prawnych.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
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e) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,

Burmistrz oświadcza, że skutek finansowy w skali roku wyniesie około 20 000,00 zł.
Mówi, że Gmina Głogówek ma jedne z najniższych wynagrodzeń, jeżeli chodzi o sołtysów.
Dodaje, że jeśli tego nie zrobimy to w czasem nie będzie w ogóle chętnych, aby być sołtysem,
a są to ludzie, którzy poświęcają swój czas i środki, aby dbać o lokalną społeczność. Podwyżka
oscyluje między 30%-40%, która wejdzie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.

Burmistrz tłumaczy, że uchwała jest podejmowana, aby podzielić się kosztami użytkowania
PSZOK proporcjonalnie do wielkości oddawania odpadów w oparciu o regulaminy Gminy
Głogówek co do przyjmowania odpadów. Gmina Lubrza będzie partycypowała w kosztach
utrzymania PSZOK. Burmistrz mówi również o problemie zagospodarowania odpadów
komunalnych i o spotkaniu wspólnie z Sołtysami. Dodaje, że należy podjąć nowe stawki i od
ich wysokości zależy jakie usługi będą świadczone na rzecz Gminy Głogówek. W bieżącym
roku Gmina Głogówek dodatkowo zapłaciła za odbiór odpadów biodegradowalnych, odbiór
wielkogabarytów i utrzymanie PSZOK. Na przyszłym spotkaniu ukazane zostaną realne koszty
jakie ponosi Gmina Głogówek, roszczenie firmy Naprzód o podwyżkę wartości umowy,
wielkość straty w Zakładzie Komunalnym Głogówek. Należy o tym zdecydować wspólnie
z Sołtysami.
Przewodniczący Rady Miejskiej pyta czy ZKG pracuje jako podwykonawca dla firmy
Naprzód.
Burmistrz odpowiada, że Naprzód sp. z o.o. jest głównym wykonawcą kontraktu,
podwykonawcą jest ZKG.
Przewodniczący RM pyta kto negocjuje stawki z firmą Naprzód?
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Burmistrz odpowiada, że w momencie, w którym został rozstrzygnięty przetarg na
odbiór odpadów komunalnych, umowy zostały tak zawarte, że trudno jest je dzisiaj
renegocjować, a nie ma możliwości ich wypowiedzenia, chyba, że pojawią się pewne
roszczenia oparte o racjonalne przesłanki występujące na rynku np. wysoki wzrost opłaty
marszałkowskiej, wzrost minimalnego wynagrodzenia. Firma Naprzód na dzień dzisiejszy nie
zarabia na wykonywanych usługach, a ZKG dokłada do wywozu odpadów. Za bioodpady od
kwietnia tego roku zapłaciliśmy około 311 000,00 zł. Burmistrz wspomina również
o gabarytach, których wywóz należy zgłosić, aby zapobiec ich oddawania, przez osoby które
nie uiszczają opłaty śmieciowej.
Radny Marcin Kus aprobuje podjęcie działań w takiej formie.
Burmistrz dodaje, że prócz zbiórki gabarytów przez cały rok można oddać
wielkogabaryty na PSZOK. Tłumaczy, że zamysłem poprzedniej władzy była likwidacja
zbiórek wielkogabarytów i odpadów biodegradowalnych. W kwietniu tego roku została zawarta
umowa na odpieranie odpadów BIO.
Przewodniczący Komisji wspomina, że na terenach wiejskich nie ma tak wielkiej
potrzeby odpierania odpadów zielonych.
Radny Kus odpowiada, że ciężko jest kategoryzować gospodarstwa domowe. Dodaje,
że na terenach wiejskich można zadeklarować, czy ktoś ma możliwość kompostowania.
Burmistrz przestrzega, że opłata śmieciowa to jest tzw. para podatek, czyli to nie jest
opłata za usługę. Nawołuje do spotkania i dyskusji, do podjęcia wspólnej decyzji. Mówi, że
kontrakt z firmą Naprzód bez odpierania wielkogabarytów i odpadów BIO jest warty 16,50 zł.
Kwartał temu było to 13,90 zł. Wspomina, że sąsiednie gminy są przy stawce ok. 19,00 zł.
Przewodniczący RM stwierdza, że Gmina Krapkowice dołożyła do odbioru odpadów
3 500 000,00 zł przy stawce 18,00 zł. Pyta czy ZKG działa jako przewoźnik czy wykonawca
usługi, bo jeżeli działa jako przewoźnik to ma zapłacone od tony.
Burmistrz odpowiada, że ZKG ma płacone 100,00 zł od 1 tony, a opłata
marszałkowska wynosi 250 zł za tonę. Czyli musi zapłacić za wywożone śmieci.
Burmistrz tłumaczy, że podwyżka stawki nie jest po to, żeby Gmina mogła zarobić.
Gmina potrzebuje pieniędzy na funkcjonowanie, utrzymanie PSZOK-u, odbiór BIO,
wielkogabarytów. Dodaje, że jeśli nie podniesiemy tej opłaty to zostawimy Gminę ze strata,
pewne usługi nie zostaną świadczone. Strata na odpadach zmieszanych to 77 202,00 zł od
1 stycznia do 31 października bieżącego roku.
Radni poruszają temat dzikich wysypisk.
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Radny Nosol pyta jak będzie wyglądać współpraca z Gminą Lubrza w kwestii
partycypacji w kosztach.
Radny Kus tłumaczy, że Gmina Lubrza będzie ponosić takie koszty w jakim stopniu
będzie korzystać z punktu.
Przewodniczący RM dodaje, że chodzi np. o koszty oświetlenia, zatrudnienie
parownika, paliwo.
Burmistrz tłumaczy, że Gmina i tak będzie musiała ponosić koszty utrzymania punku,
a czy będzie się nimi dzielić z inną Gminą zależy już wyłącznie od decyzji Rady.
Radni podjęli też temat porządku na PSZOK-u.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6
Burmistrz mówi o wizycie dzieci ze szkoły podstawowej, które chcą uczestniczyć
w posiedzeniu komisji.
Radny Nosol wspomina, że wspólnie z Radnym Dembczakiem dowiedzieli się
o dofinansowaniach do spółek wodnych.
Burmistrz odpowiada, że jeżeli chodzi o dofinansowania to Gmina jest o nich
informowana na bieżąco.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Nosol

Protokolant
Monika Domaradzka
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