
Protokół Nr 13/20 

 

z posiedzenia członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony 

Środowiska, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2020 r. w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w 

Głuchołazach. Czas trwania komisji od 8.00 do 10.40 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Opracowanie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 r.. 

4. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach za 2019 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 radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Ad.3 

Plan pracy Komisji Rolnej na 2020 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela, 

członkowie Komisji proponowali nowe tematy pracy i termin podjęcia danego tematu pracy 

Komisji, całość wspólnie uzgodniono poprzez głosowanie. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach za 2019 r. przedstawił 

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela, sprawozdanie członkowie Komisji przyjęli poprzez 

głosowanie nie wnosząc dodatkowych uwag. 

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za 

przyjęciem sprawozdania? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

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 2 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał 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 2 radnych, 3 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Głosowało 6 radnych. 

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.  



Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. 

W dyskusji udział wzięli radni: J. Wanicki, J. Wojnarowski, B. Kanarski. 

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 przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar w rejonie ul. Wieniawskiego w Głuchołazach. 

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana 

Pawła II w Głuchołazach. 

Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na 

ratalną spłatę ceny 1/2 udziału w nieruchomości – lokalu mieszkalnym w drodze 

bezprzetargowej. 

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 Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 

Radny J. Wanicki złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za odrzuceniem projektu uchwały w całości? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego w Głuchołazach. 

Komisja przyjęła projekt uchwały z poprawkami. 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok. 

Komisja nie zajęła stanowiska. 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Głuchołazy.  

Komisja złożyła wniosek o przyjęcie projektu uchwały z poprawkami.  

11.  Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej 

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

Tzn. radni głosowali za nie popieraniem petycji - tak jak mówi treść uchwały. 

 

Ad.6 

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu, 

które odbyło się w dniu 24 stycznia 2020 roku podjęła następujące wnioski: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości:  

    Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego za 2019 r. 

 

2. Komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  

    Zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na rok 2020. 

 

3. Komisja odrzuciła projekty uchwał w całości w sprawie: 

- zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok. 



-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 

-  wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na   

   lata 2020 – 2024.. 

 

4. Do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:  

-  regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego    

    położonego w Głuchołazach - 

    Komisja wnioskuje o przyjęcie uchwały z poprawkami 

    Usunięcie zapisów par. 9 punkt 3 w całości oraz par. 12 punkt 3 w całości 

    tzn. ażeby nie wyznaczać godzin otwarcia cmentarza.  

    Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z    

    Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

-  zmiany Statutu Gminy Głuchołazy 

    Komisja wnioskuje o przyjęcie uchwały z poprawkami  

    - usunięcie w paragrafie 1 punktu 1 i 2 w całości  

    Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

    jest za ? Za głosowało 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 

 

5. Pozostałe projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 

6. Wolne wnioski: 

     Radny J. Wanicki złożył wniosek o informowaniu radnych o spotkaniach Burmistrza o 

spotkaniach z sołtysami i Radami Sołeckimi. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczył Naczelnik Wydziału Rolnego Pan Jarosław Feret, 

odpowiadał na pytania dotyczące gospodarki śmieciowej. 

W dyskusji udział wzięli radni: B. Kanarski, J. Wanicki, J. Wojnarowski, J. Chaszczewicz,       

R. Udziela.  

 

W posiedzeniu komisji uczestniczył Komendant Straży Miejskiej Pan Tomasz Dziedziński, 

Odpowiadał na pytania dotyczące bezpieczeństwa i praworządności na terenie Gminy 

Głuchołazy, min w temacie spożywania alkoholu w okolicach sklepów spożywczych. 

W dyskusji udział wzięli radni: J. Wanicki, J. Wojnarowski.  

   

 

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 

 


