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PROTOKÓŁ NR 16/2020 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się na Hali Sportowej 

przy ul. Kościuszki w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według 

załączonej listy obecności. Na 9 członków, obecnych 9.  W obradach uczestniczyli Zastępca 

Burmistrza Głogówka oraz Skarbnik Gminy.  

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. Przyjęcie protokołu nr 15/2020 z dnia 26 maja 2020 r. 

5. Stan zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpowodziowych na terenie 

Gminy Głogówek na lata 2020-2035. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

7. Sprawy różne. 

8. Oględziny w terenie (drogi polne). 

9. Zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu nr 15/2020 z dnia 26 maja 2020 r. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Stan zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpowodziowych na terenie Gminy 

Głogówek na lata 2020-2035. 
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Pracownik ds. obrony cywilnej przekazał informacje dotyczące sprzętu 

przeciwpowodziowego, utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i związanych 

z tym kosztów. Odzwierciedleniem gotowości i możliwości zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Gminy Głogówek jest dołączony do informacji wykaz ilości zdarzeń 

jakie odnotowano w poprzedni weekend, gdzie na terenie panowały złe warunki hydrologiczne, 

tj. intensywne deszcze na terenie całej Gminy mogły skutkować powodzią. Służby ratunkowe 

zabezpieczyły tereny zagrożone zalaniem.  

Przewodniczący porusza temat przeglądów hydrantów, który według niego powinien 

odbywać się w czerwcu. 

Radny Marcin Kus przypomina, iż Zakład Komunalny dokonuje przeglądów hydrantów 

w miesiącu wrześniu zgodnie z instrukcją Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej 

w Prudniku.  

Przewodniczący zapytał o pytania członków komisji do przygotowanych dokumentów. 

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 6 Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję.  

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

 

Skarbnik Gminy Głogówek informuje, iż zmiany w przedstawionym projekcie uchwały są 

nieznaczne i mają charakter porządkujący.  

Jako pierwsze należy wyróżnić zwiększenie dochodów w dziale ,,Oświata i 

wychowanie’’.  Zmiany dokonuje się w związku z zawartą umową pomiędzy gminą Głogówek, 

a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na mocy, której gmina otrzymała dofinansowanie na 

zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, do nauki w trybie zdalnym.  

Kolejne zwiększenie dochodów pojawia się w dziale ,,Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego’’ w skutek umowy zawartej z powiatem prudnickim, który udzielił gminie pomocy 

finansowej na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa 

Sołecka – Opolskie 2020-2022”,     

Zwiększa się wydatki w dziale ,,Transport i łączność’’. o kwotę 90.000,00 zł.  Zmiany 

dokonuje się z związku z możliwym zwiększeniem kwoty rekompensaty należnej dla PKS-u 

Głubczyce, który obsługuje Gminę Głogówek. Skarbnik dodaje, iż otrzymaliśmy pismo, że 

wartość rekompensaty będzie w tym roku wyższa.  
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Następnym zwiększeniem wydatków o kwotę 20.000,00 zł są wydatki majątkowe 

przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

w Głogówku, w tym termomodernizacja”, zmiany dokonuje się w związku z planowaną 

budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Radny Marcin Kus pyta czy kwota dotacji do oświaty będzie przeznaczona na 

zabezpieczenie wynagrodzeń. 

Skarbnik informuje, że pieniądze które zostają w oświacie będą wprowadzone jako rezerwa.  

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-

2035, 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Głogówek, 

 

Zastępca Burmistrza tłumaczy, że chodzi o maszt, który ma powstać na terenie gminnym, 

gdzie aktualnie jest to teren nielegalnego wysypiska śmieci w Twardawie. 

 

Wynik głosowania:  

9 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa 

miejscowego), 

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Bernard Dembczak informuję, że komisja 

jednogłośnie uznała, iż petycja jest niezasadna.  

 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości jednogłośnie. 

 

Ad. 7 Sprawy różne. 

 

Radni debatują na temat planu pracy rady i aktualizują plan  

Radna Poremba porusza temat miejsca dla zwierząt zagrożonych w sytuacjach 

kryzysowych. Mówi również o zasypanych rowach na trasie Racławice Śląskie- 

Dzierżysławice.  

 

Radny Bernard Dembczak wspomina o pladze myszy. Twierdzi, iż odpowiedzialny za 

obecną sytuację jest Urząd Wojewódzki. Jedyną w sprawie plagi była informacja z Państwowej 

Inspekcji Rolnictwa, która zaproponowała prymitywne metody zwalczania gryzoni. Obecnie 

wiele rolników przeorało swoje plantacje ze względu na powstałe straty. Radny informuje, że 

Czechy i Słowacja mają dostęp do środków, które po zastosowaniu jednego oprysku dają 

stuprocentowy rezultat. Dodaje, że w związku ze zbiorem słabych plonów pojawi się wiele 

wniosków o umorzenie podatków, a rolnicy to znacząca grupa mieszkańców gminy.  

 

Przewodniczący Komisji poprosił, aby wyłączyć go z spraw dotyczących Punktu Skupu 

Żywca w Biedrzychowicach. Poinformował, iż nie będzie zabierał głosu tej sprawie.  

 

Radny Kus Marcin przestrzega przed zakupem kamienia, który w ubiegłym roku był 

zmieszany z piaskiem.   

 

Radna Poremba, czy dotarła do Urzędu Miejskiego informacja dotycząca drogi przy 

ul.  Kolonialnej do mostu kolejowego, gdzie doszło do wyrwania drogi. 

Zastępca Burmistrza tłumaczy, że pracownik merytoryczny, był na oględzinach. 
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Radna Poremba dopytuje o procedury związane z wypożyczaniem świetlic wiejskich.   

Zastępca Burmistrza informuje, że od 6 lipca można będzie wypożyczać sale, a do końca 

tygodnia pojawią się wytyczne dotyczące zasad ich wynajmu. Dodaje, że po każdej imprezie 

należy dezynfekować sale za co będzie pobierana dodatkowa opłata.  

Radna Poremba zgłasza, że rynna znajdująca się przy przystanku autobusowym jest zbyt 

mała i zalewa kostkę przy Domu Ludowym w Racławicach Śląskich.  

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


