
 
 
 

Protokół Nr 17/20 
 
z posiedzenia członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony 
Środowiska, które odbyło się w dniu 25 września 2020 r. w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Głuchołazach. Czas trwania komisji od 8.00 do 13.35 
 
Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3. Dyskusja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Głuchołazy inwestycje i remonty 

zaproszenie Naczelnika Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie, 
wizja lokalna.                                 

4. Wnioski do Budżetu Gminy na 2021 r. 
      5.   Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6.   Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
7   Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.1 
Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych 
na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum. 
 
Ad.2 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za 
przyjęciem protokołu? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 
radnych. 
 
Ad.3 
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w Sołectwie Biskupów, odbyła się wizja lokalna związana z 
dużymi szkodami w infrastrukturze terenowej, uszkodzeniami brzegów cieku wodnego Mora, 
uszkodzeniami lokalnych dróg, rowów i przepustów, zalanymi gospodarstwami rolnymi                                          
i domami  - po obfitych opadach deszczu 01 września 2020 r. 
Komisja z zaproszonymi gośćmi z Wód Polskich, Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie 
oraz Wiceprzewodniczącym Rady Sejmiku Województwa Opolskiego Panem Piotrem Wachem 
wstępnie oceniła poziom szkodowości zaistniałej sytuacji.  
Następnie Komisja z zaproszonymi gośćmi udała się do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na 
posiedzenie stacjonarne Komisji, gdzie omówiono stan dróg powiatowych w Gminie 
Głuchołazy, stan rowów i cieków wodnych,  inwestycje i remonty, określono najpilniejsze 
konieczne dalsze remonty dróg i konserwacje rowów i cieków wodnych, zaproszeni goście 
wstępnie wyrazili możliwości pomocy przy naprawianiu zniszczonej infrastruktury w związku z 
ograniczonymi budżetami. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczył również Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. 
W dyskusji udział wzięli Radni: J. Wanicki, A. Łabaza, R. Udziela, B. Kanarski,                          
J. Chaszczewicz, J. Wojnarowski, T. Wilk, Sołtysi J. Cokot, P. Dobruk, B. Ryszard.   
         
Ad.4 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu, 
które odbyło się w dniu 25 września 2020 roku podjęła następujące wnioski do Budżetu Gminy 
Głuchołazy na 2021 r.: 
 



1. Zabezpieczenie środków finansowych na wyczyszczenie gminnego cieku wodnego 
przebiegającego obok świetlicy w Sławniowicach od granicy Państwa do wspomnianej 
świetlicy.    

2. Komisja wnioskuje do budżetu - o ujęcie w planie remontu dróg szutrowych nr działku 
756  i 502 w Konradowie z propozycją aby wykonać powyższy odcinek przy użyciu płyt 
ażurowych. 

3. Zabezpieczenie środków na remont drogi do szkoły w Gierałcicach.  
4. Zabezpieczenie środków finansowych na stworzenie strefy płatnego parkowania w 

Rynku Głuchołaz i przy ulicach przyległych.  
5. Zabezpieczenie większych środków na zakup tłucznia do remontów dróg gruntowych. 
6. Zabezpieczenie środków na wyczyszczenie zakrzaczeń działki gminnej przy ulicy             
      Powstańców Śl. koło dawnego Domu Wczasowego Irena. 
7. Zabezpieczenie środków na  remont drogi do cmentarza w Nowym Lesie. 
8. Zabezpieczenie środków na renowację figury Nepomucena w Nowym Lesie. 
9.  Zabezpieczenie środków finansowych do dofinansowania wykonania chodników w 

Nowym Lesie, a także w innych miejscowościach Gminy Głuchołazy przy drogach 
powiatowych. 

10. Uruchomienie nowej linii bezpłatnej komunikacji miejskiej na ulicy Andersa do 
parkingu przy Chatce myśliwskiej.  

11. Zabezpieczenie środków na prace melioracyjne zabezpieczające przed powodzią na 
terenie miasta i gminy  Głuchołazy.  

 
Ad.5 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do zaopiniowania materiałów     
i projektów uchwał. 
 
I.  Głosowanie Projektów Uchwał 
 
1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Głuchołazy na 2020 rok. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych.        
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działki nr 78/21 o pow. 0,0116ha, położonej w Podlesiu stanowiącej własność 
Gminy Głuchołazy.                                                                                                     
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych.       
5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych.      
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w 
Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy. 



Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Stary Las. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku 
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia 
ponownej skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach.                                                    
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 3 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Głosowało 6 radnych. 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na    
  Dyrektora OPS w Głuchołazach. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 2 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
Komisja nie rozstrzygnęła stanowiska. Głosowało 6 radnych. 
 
Ad.6 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu, 
które odbyło się w dniu 25 września 2020 roku podjęła następujące wnioski: 
 
       
         1. Komisja przyjęła do wiadomości: 
 
          a. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2019/2020. 
          b. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. 
          c. Analiza funkcjonowania bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy. 
 
          2. Do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na Dyrektora OPS                            
              w Głuchołazach. 
              Komisja nie rozstrzygnęła stanowiska, Radni głosowali: dwóch za, dwóch przeciw,  
              dwóch Radnych wstrzymało się od głosu.   
          
          3. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał. 
                       
          4. Wolne wnioski 
                

a. Komisja wnioskuje o remont najgorszej drogi powiatowej obecnie w powiecie na 
odcinku Biskupów  - Morów, oraz remont dróg powiatowych na odcinkach Stary 
Las – Hajduki oraz Stary Las – Nowy Świętów. 

b. Komisja wnioskuje o remont parkingu przy Kościele w Nowym Lesie.  
c. Komisja wnioskuje o naprawę drogi oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na  ul. 

Andersa na odcinku stacja wodociągi do mostu kratowego. 
d.  Komisja wnioskuje o wyczyszczenie gminnego cieku wodnego przebiegającego 

obok Świetlicy w Sławniowicach - od granicy Państwa do wspomnianej Świetlicy. 
e. Komisja wnioskuje o ponowne przeanalizowanie rozkładu jazdy Bezpłatnej 

Komunikacji Miejskiej na linii Głuchołazy – Sławniowice, wniosek zainicjował 
Radny Pan Jacek Wanicki.   

 
 



Ad.7 
Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 
Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
 
 
Protokołował:                                          Przewodniczył: 
 
Krzysztof  Śreniawa                Ryszard Udziela 
 


