
Protokół Nr 15/20 
 
z posiedzenia członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony 
Środowiska, które odbyło się w dniu 22 maja 2020 r. w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Głuchołazach. Czas trwania komisji od 8.00 do 11.05 
 
Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3. Ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz plan na lata              

następne. 
      4.   Ocena działań Gminy w celu pozyskiwania inwestorów. 
      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 
Komisja zapoznała się z informacją z Wydziału Rolnictwa o  funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania odpadami oraz planach na lata następne, temat został omówiony przez 
Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jarosława Fereta. 
W dyskusji udział wzięli Radni: R. Udziela, J. Wanicki, J. Wojnarowski, B. Kanarski,                
J. Chaszczewicz. 
 
Ad.4 
Komisja zapoznała się z Informacją „Działania Gminy w celu pozyskiwania inwestorów” 
Przygotowaną przez Z-cę Burmistrza Pana Romana Sambora. 
 
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 Głuchołazach w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 3 radnych, 3 radnych było przeciw. Głosowało 6 radnych. 
Radni nie rozstrzygnęli stanowiska. 
2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2019 r. 
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. 
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 
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. 
4. 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 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
5. 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 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020 – 2024. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny był przeciw. Głosowało 6 radnych. 
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 4 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Głosowało 6 radnych. 
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Uchwałę Nr 
III/34/18  Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniającej 
Uchwałę Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. 
Projekt Uchwały omówiła i na zadawane pytania odpowiadała Dyrektor OPS Pani Katarzyna 
Łojko. 
W dyskusji udział wzięli radni: J. Wojnarowski, J. Wanicki, B. Kanarski, J. Chaszczewicz,        
R. Udziela, T. Wilk.                                
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. 
Głosowało 6 radnych.  
Radni nie rozstrzygnęli stanowiska. 
13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 
Projekt Uchwały omówiła i na zadawane pytania odpowiadała Dyrektor OPS Pani Katarzyna 
Łojko. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 4 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
Głosowało 6 radnych. 
 



 
Ad.6 
 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu, 
które odbyło się w dniu 22 maja 2020 roku podjęła następujące wnioski: 
 
     
1. Komisja przyjęła do wiadomości: 
           a. Ocena działalności Centrum Kultury w Głuchołazach w 2019 r. oraz plan działania na  
               2020 r.    
               Raport o stanie kultury na terenie Gminy Głuchołazy. 
           b. Ocena funkcjonowania sportu oraz informacja o działalności GOSiR w 2019 r. 
           c. Ocena realizacji Programu „Odnowa Wsi” w Gminie Głuchołazy w 2019 r. oraz  
               informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich w 2019 r. 
           d. Działania Gminy Głuchołazy planowane i podejmowane, mające na celu poprawę  
               jakości powietrza w Gminie Głuchołazy. 
           e. Informacja o realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za I kwartał 2020 r. 
           f. Sprawozdania OPS: 
               1. Ocena działalności OPS w Głuchołazach za 2019 r. 
               2. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz      
                   Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r. 
               3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 r. 
               4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla gminy Głuchołazy. 
           g. Ocena realizacji programu Rodzina+, Senior+ w 2019 r. w gminie Głuchołazy. 
           h. Informacja o wypłatach stypendiów sportowych oraz funkcjonowaniu uchwały  
               dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom oraz klubom sportowym w 2020 r. 
            i. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów realizowanych przez gminę  
               Głuchołazy i dofinansowanych z funduszy europejskich. 
            j. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2020 r. 
            k. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za  
                rok 2019. 
            l. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2019 rok. 
            ł. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2019 rok, \ 
               sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury                          
               w Głuchołazach za 2019 rok, informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok. 
 
      2. Komisja w głosowaniu nie rozstrzygnęła stanowiska do projektu uchwały Rady Miejskiej    
           w sprawie: 
           a.  udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania /radni głosowali 3 głosy za, 3 głosy    
                przeciw/ 
           b.  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej /radni  
               głosowali 2 głosy za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się / 
 

3. Do Raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2019 rok  na wniosek Radnego J. Wanickiego 
Komisja wnioskuje o udzielenie dodatkowych informacji: 
- Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
- Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 
- Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem  
- Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 
- Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń 
- Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 
- Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących 
- Zadłużenie Spółek Gminnych na dzień 31.12.2019 r. 
- Przedstawienie kosztów działania poszczególnych Rad Nadzorczych w Spółkach    
  Komunalnych w 2019 r.  



- Stan zadłużenia mieszkańców wobec Gminy z podziałem na poszczególne podatki gminne   
  i czynsze w 2019 r.   

      - Ilość wybudowanych mieszkań przez Gminę i jej Spółki w 2019 r. 
       
       / za wnioskiem głosowało 5 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu/ 
       
      4. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał.  
       
      5. Wolne wnioski 

    Komisja nie skonstruowała  wolnych wniosków.    
 

 
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 
 


