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PROTOKÓŁ NR 8/2019 

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 20 sierpnia 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 Zastępca Burmistrza- 

Pan Sebastian Gerstenberg 

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. Sprawy różne. 

5. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2019 r. 

6. Informacja na temat przygotowania do Dożynek Gminnych. 

7. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

8. Zakończenie. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad 4.  

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący oddał głos Radnemu Hojdemowi. 

Radny Hojdem tłumaczy, że za wałem rzeki znajduje się droga dojazdowa do dalszych 

działek i jest to droga gminna, na której części stoi wiata straży pożarnej. Dodaje, że z drogi 

nie można skorzystać. 

Radny Kus informuje, że jest to martwa działka. 

Radny Sobek przyrównuje tą sytuację to przypadków, w których były zarośnięte rowy, 

czyli rzeczy które nie istnieją, ale są zaznaczone. Jako przykład podaje również firmę Filplast, 

która ma zasypane rowy i porobione parkingi. 
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Radny Kus radzi złożyć wniosek o dzierżawę. 

Radni uznali, że gospodarz, który chce używać omawiany odcinek drogi powinien 

zwrócić się z pismem do urzędu. 

 

Ad. 5  

Nie wniesiono uwag od sprawozdania z realizacji wniosków za I półrocze 2019 r. 

 

Ad.6 

Informacja na temat przygotowania do Dożynek Gminnych. 

Przewodniczący pyta Radnej Poremby jak przebiegają przygotowania do dożynek. 

Radna odpowiada, że wszytko zostało ustalone, wszystko zostało ogarnięte. Zaprasza 

na wydarzenie osoby znajdujące się na sali. 

Radny Nosol pyta o brakujący pas chodnika między wiaduktem a domem ludowym. 

Radna Poremba odpowiada, że należy tam zrobić przesunięcie w ogrodzeniach, 

dokumentację, pomiar geodezyjny, co spowoduje się cofnięcie co niektórych posesji. 

Przyznaje, że sama dokumentacja trwa około 2 lata. 

Radny Sobek pyta na jakim etapie jest remont domu ludowego i czy w czasie dożynek 

będzie odbywało się coś w domu ludowym 

Radna Poremba odpowiedziała, że remont przebiega bardzo dobrze i będzie tam 

zorganizowane powitanie, podawany będzie obiad. Dodaje, że korowód ruszy z góry ulicy 

Prudnickiej, z drogi na rampie, gdzie jest szeroko. 

Radna Zgorzelska zaprasza na 31 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 do Biedrzychowic gdzie 

odbędzie się dziesięciolecie farskiej stodoły i promocja kolejnej książki pt. ,,Śląski figiel 

kulinarny”. 

 

 

Ad 7. 

Przewodniczęcy Komisji Rolinictwa i Ochrony Środowiska przystąpił do zaopiniowania 

materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019 – 

2022, 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

 

Radny Sobek pyta czy zawsze było tak, że należy zaciągnąć kredyt, aby dostać 

dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła. 

Radny Kus odpowiada, że Pani Skarbnik na spotkaniu Komisji Rewizyjnej 

wytłumaczyła, że jest to jedynie zabezpieczenie, aby nie stracić płynności finansowej.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna, 

 

Przewodniczący zaproponował, żeby uchwałę przenieść na listopad. 

Radny Kus poparł zdanie przewodniczącego argumentując tym, że skoro mamy 

opłaconą składkę na rok 2019 to nie należy opuszczać organizacji. Stwierdził, że niezależnie 

od tego jak będą przebiegać rozmowy organizacją będzie jeszcze miała czas, żeby się wykazać, 

poprawić swoje działanie. Tłumaczy, że jeśli mielibyśmy wystąpić ze stowarzyszenia 

w następstwie moglibyśmy za pomocą porozumienia współpracować z Kamieniem Śląskim, 

Moszną, Górą Św. Anny i tworzyć własne materiały promocyjne. Oznajmia, że skoro składka 

za 2019 r. jest wpłacona to nie ma sensu występować z organizacji. 

Radny Sobek pyta, czy zostały podjęte rozmowy z przedstawicielami OROT-u. 

Radna Zgorzelska informuje go, że takie rozmowy będą przeprowadzone następnego 

dnia. 
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Radny Kus stwierdził, że według przeprowadzonej rozmowy nie ma sensu opiniować 

uchwały, natomiast uchwała powinna być zdjęta i przeniesiona na listopad. 

Radna Zgorzelska powiedziała, że należy zadać sobie pytanie czy komórka promocji 

gminy jest na tyle wydolna, żeby samodzielnie realizować zadania, czy powinniśmy się jednak 

oprzeć na stowarzyszeniu. 

 Zastępca Burmistrza odpowiada, że gdyby organizacja zmieniła swoją politykę, 

ponieważ informacje, które są zawarte na ich stronie są nikłe, na odmawianych już stojakach 

nas nie ma. Twierdzi, że lepiej zrobić swój własny szlak. 

 Radny Kus odpowiada, że gdybyśmy podjęli współpracę z Moszną to zyskalibyśmy 

wiele turystów, ponieważ Moszna jest teraz najbardziej obleganym miejscem w województwie. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przeniesienie uchwały na 

październik. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Głosowanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 r. Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Głogówek, 

 

Radny Kus tłumaczy, że wystąpiła tu zmiana w słowach ,,za godzinę pobiera się opłatę 

w wysokości 1,00 zł” a nie ,, może wynosić 1,00 zł.” 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) 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, 
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Radny Kus tłumaczy, że chodzi tu o 300,00 zł za wychowawstwo klasy i 80,00 zł 

dodatek opiekuna stażu. 

Zastępca Burmistrza przyznaje, że jest to niesprawiedliwe, ponieważ dodatek za 

wychowawstwo nie jest zależny od wielkości uczniów w klasach jak to było kiedyś. Przyznaje, 

że jeżeli chodzi o wychowawstwo to jest to kwota, która uderza w samorząd.  

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 

Specjalnego w Głogówku, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 

Króla Jana Kazimierza w Głogówku, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w centralnej części miasta Głogówek. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 4. 

Sprawy różne 

 Radna Poremba pyta, dlaczego nikt w czerwcu nie dostał informacji o naborze na 

kandydatów na ławników i Gmina Głogówek nie mamy żadnego swojego ławnika. 
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 Zastępca Burmistrza odpowiada, że została otrzymana informacja z sądu, która została 

przekazana Przewodniczącemu Rady, informacja to została wywieszona. Odpowiada, że nikt 

się nie zgłosił więc procedura naboru została zakończona.  

 Radny Dębczak zapytał, jak wygląda sprawa składanych wniosków dotyczących dopłat 

do upraw z powodu susz. 

Na salę został poproszony pracownik merytoryczny. 

 Radny Nosol pyta jak wygląda sprawa dotycząca przejazdów autobusów które zawożą 

dzieci do szkoły.   

 Zastępca Burmistrza mówi o tym, że PKS Głubczyce będzie obsługiwał Gminę 

Głogówek. Zapewnił, że współpracujemy z Gminą Prudnik i z Gminą Lubrzą, natomiast w tej 

chwili jesteśmy na etapie dogadywania płatności za usługi. Jesteśmy największym 

udziałowcem w całym przedsięwzięciu. Oznajmia, że do tygodnia wszystko powinno być 

wiadome. Będzie zatrudniony jeden podwykonawca. 

Po przybiciu PO Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 

Wojciecha Witkowskiego Radni wrócili do tematu susz.  

Radny Dembczak pyta, ile wniosków wpłynęło. 

Pan Witkowski odpowiedział, że wpłynęło około piętnastu wniosków, wyjaśnił, że żeby 

wniosek był uznany to w całym gospodarstwie musi powstać 30% szkód rolnych. Taki wniosek 

można przesłać do wojewody i będzie on rozpatrywany. 

Radna Poremba pyta czy wszyscy, którzy ponieśli szkody kwalifikują się, aby złożyć 

wniosek. 

Radny Kus odpowiada, że nikt się nie kwalifikuje, ponieważ trzeba mieć stratę we 

wszystkich uprawach. 

Radny Sobek pyta, skąd wiemy, jaki procent szkody poniósł rolnik. 

Pan Witkowski tłumaczy, że na stronie internetowej http://www.iung.pulawy.pl można 

znaleźć mapy na których zaznaczony jest stopień w jakim rolnicy ponieśli szkody na danym 

terenie. 

Radny Sobek tłumaczy, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa podzielił sobie 

wszystkie typy ziemi na cztery kategorie z czego Pierwsza kategoria to gleby najbardziej 

narażone na susze, a czwarta kategoria to ziemie najmniej podatne na susze. Opowiada, że 

instytut stwierdził, że susza na terenie Gminy Głogówek obejmuje tylko tą najsłabszą pierwszą 

kategorię, natomiast następny raport został poszerzony. Instytut zaznaczył, że susza obejmuje 

pierwszą i drugą kategorię. Oświadczył, że część jego działek jest położona na terenach 

zaznaczonych pierwszą i drugą kategorią. Stwierdził, że jego zdaniem komisja suszowa mogła 

http://www.iung.pulawy.pl/
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zostać powołana. Na dzień dzisiejszy szacowanie szkód nie odbędzie się, bo nie była powołana 

komisja. Jeżeli będzie jakiś program rządowy to minister zażąda raportu od rolników w jakim 

stopniu zostały wyrządzone szkody na uprawach, a rolnicy nie będą mogli wykazać szkód. 

Radny Dembczak mówi, że z punktu widzenia rolników nikt nie jest w stanie stwierdzić 

czy szkoda się kwalifikuje. Twierdzi, że jest to system bardzo niedokładny, ponieważ bazują 

na danych z 1972 r., gdzie wiele miejsc w tamtym czasie było zalesionych, natomiast dzisiaj są 

to pola uprawne. Jego zdaniem Gmina powinna zainterweniować w tej kwestii np. poprzez 

spisanie protokołów. Tłumaczy, jak należy szacować szkody i tłumaczy, że ciężko jest określić 

szkody.  

Pan Witkowski tłumaczy, że w 2015 r. też była susza i wpłynęło 120 wniosków, 

natomiast po ich rozpatrzeniu pozytywnie przyjęty wniosek był tylko 1. 

Radny Dembczak odpowiada, że media mówią o pomocy, nie ma żalu do Gminy, ale 

mogły zostać spisane protokoły. 

Radny Kus przyznaje, że Radni mają możliwość pomocy rolnikom. W przypadku 

podwyżek podatku, Radni zadbają, aby podatek się nie zmienił.  

Pan Witkowski odpowiada, że rolnik może zwrócić się o umorzenie podatku. 

Radna Poremba tłumaczy, że żeby zwrócić się o umorzenie, najpierw musi powstać 

zadłużenie. 

Radny Kus pyta o wybory ławników. 

Radna Poręba wraz z  Zastępcą Burmistrza tłumaczą, że nabór na ławników był 

ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty. Pani Poremba przyznaje, że nie ukrywa, 

rozczarowania, ponieważ, bardzo dużo było sądów rodzinnych, które były kierowane z Ośrodka 

Pomocy Społecznej i były one rozpatrywane, również przez ławnika, który pochodził z terenu 

Gminy Głogówek. 

Następuje zmiana tematu, gdyż Radny Hojdem mówi o remoncie odcinka drogi 

Wierzch- Mionów. Opowiada o problemie drzewa znajdującego się na środku drogi, którego 

korzenie przechodzą przez drogę. Mówi, że firma, która zajmuje się remontem i wyszlifowała 

asfalt mogłaby zrobić przekop i usunąć korzeń, ponieważ jeżeli zgnije to asfalt się obniży. 

Radny porusza też temat połączenia wąwozu do Mionowa. 

Radny Nosol odpowiada, że nie było to ujęte w projekcie, że wnioskował o to jak był 

złożony pierwszy wniosek o dofinansowanie, i dostał odpowiedź, że wniosek został złożony na 

odcinku od znaku jednej miejscowości do znaku drugiej miejscowości. Tłumaczy za co dostaje 

się punkty we wniosku i jak należało go złożyć i jaką trasę objąć.  

Radny Hojdem odpowiada, że brakuje środków, aby droga była dobrze zrobiona. 
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Radny Kus odpowiada, że na ostatniej sesji Radni rozdysponowali 600 000,00 zł które, 

były przeznaczone na tą inwestycję na inne potrzeby. Mówi, że powinien to codziennie 

kontrolować nadzór budowlany. 

Radny Hojdem mówi, że firma wykonująca remont drogi ma bardzo złe opinie. Podaje 

przykład odcinka Góreczno- Tomice, który został wykonany również przez tą firmę. Po roku 

czasu wygląda bardzo niekorzystnie. Drugi przykład to nawierzchnia położona w Nowym 

Browińcu, która na dzień dzisiejszy jest w okropnym stanie. 

Zastępca Burmistrza odpowiada, że na odcinku Góreczno- Tomice faktycznie pobocza 

są rozjechane. Ten odcinek jest na etapie naprawy. Tłumaczy też, że projekt wykonywany za 

poprzedniej władzy był maksymalnie okrojony, jeżeli chodzi o środki pieniężne. 

Radny Kus stwierdza, że nie należy ignorować informacji zgłaszanych przez osoby 

jeżdżące przez te drogi, lepiej dołożyć i mieć porządne drogi, niż robić je byle jak np.  nie dać 

wszystkich warstw i zaleć asfaltem. 

Radny Nosol mówi, że jedno z miejsc jest podmokłe i będzie osiadało więc należy 

dobrze ubić ziemię. 

Radny Kus wspomina o sytuacji na odcinku ulicy Dworcowej w kierunku ulicy Jana 

Pawła, gdzie wylali asfalt na płyty. Droga wygląda źle.  

Radna Poremba informuje, że stan tej drogi został już zgłoszony Burmistrzowi. Droga 

na ten moment kruszy się.   

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

Tomasz Nosol 

 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


