
PROTOKÓŁ NR XXI/20 
z Sesji Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 16 listopada 2020 r.    

 
 Otwarcia sesji o godz. 16:05 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Norbert Jaskóła. 

Na początku powitał Radnych, Wójta Gminy Pana Marcina Wycisło, Sekretarza Gminy Pana 

Piotra Pykę, Panią Skarbnik Jolantę Nikołajczyk oraz radnych obecnych na sali obrad, i tych 

którzy obrady śledzą on-line. Sześciu radnych uczestniczy w obradach zdalnie.  Listy obecności 

stanowią  załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.  .   

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na sesji obecnych jest 

15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować 

uchwały.  

Przewodniczący poprosił radnych, aby zapoznali się z wyłożonym do wglądu protokołem  

z XX Sesji Rady Gminy z dnia  28 września  2020 r. i zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2020 r. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami. 

6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji. 

7. Informacja o przeprowadzonych przetargach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia 

wysokości dziennej stawki opłaty targowej.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 

Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 

2020r.  

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski: 

1) Informacja Wójta o wprowadzonych Uchwałą Nr 113/II/2020 Zgromadzenia Związku 

Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r. zmianach  

w Statucie Związku. 

2) Informacja o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia 

przeprowadzonych przez: 

a) Wojewodę Opolskiego, dla Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, 

b) Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych rady gminy, 

c) Wójta, dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, 

d) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dla wszystkich wyżej 

wymienionych osób.  

14. Interpelacje Radnych. 

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy 

Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie radnych uczestniczących w obradach on-line będzie 

odbywało się indywidualnie poprzez zapytanie każdego radnego.  
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Przewodniczący zapytał, czy do porządku obrad są uwagi i pytania?  

Uwag i pytań do porządku sesji nie zgłoszono.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności 

pomiędzy sesjami. 

Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres od 29 września 2020r. 

do 16 listopada 2020r.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Radny Stróżyk zapytał: czy skoro powstał film promocyjny o Jemielnicy, czy powstaną również 

filmy o innych miejscowościach należących do gminy Jemielnica.? 

Wójt wyjaśnił, że film miał dotyczyć Jarmarku Cysterskiego, ale z powodu pandemii Jarmark się 

nie odbył i dlatego został nakręcony film dotyczący dziedzictwa cysterskiego.  Nie mogliśmy 

nagrać innego co nie dotyczy historii.  

Więcej pytań i uwag  do złożonej informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji na temat 

realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji. 

 

Zastępca Wójta przedstawił informację z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na Sesji 

Rady Gminy w dniu 28 września  2020r. 

 

Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Pytań i uwag do złożonej informacji nie było. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji na temat 

zrealizowanych, w okresie międzysesyjnym, zamówień publicznych. 

 

Zastępca Wójta przedstawił informację o realizacji zamówień publicznych i zamówień 

realizowanych w trybie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14000 euro, wprowadzonych Zarządzeniem Wójta 

Gminy, zrealizowanych w okresie międzysesyjnym od 29 września 2020r. do 16 listopada 2020r.  

 

Informacja stanowi załącznik Nr 5 i 5a  do protokołu. 

 

Pytań i uwag do złożonej informacji nie było. 

 

Ad. 8 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący poinformował, ze proponowany wzrost podatków określony został na poziomie 

od 3 do 3,9% 

Przewodniczący odczytał zaproponowane stawki. W naszej gminie stawki od podatków są 

jednymi z najniższych.  

Radny Grzegorz Pyka stwierdził, że stawka  podatku od gruntów pozostałych powinna wynosić 

co najmniej 0,35zł. 
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Radny Gottscholl stwierdził, że on nie jest za tym, aby podnosić bardziej tę stawkę podatku. Radna 

Ewa Ptok też opowiedziała, się za nie podnoszeniem stawki od gruntów pozostałych, tylko 

pozostać przy stawce 0,31zl. 

Radna Adelajda Wiechoczek stwierdziła, że to nie będzie jedyna podwyżka podatku.  

 

Przewodniczący zapytał kto jest za podniesieniem stawki od gruntów pozostałych do wysokości 

0,35zł? 

10 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się a 2 radnych było za podniesieniem stawki  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

Uchwała została przyjęta przy 13 glosach za i 2 wstrzymujących.  

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia 

wysokości dziennej stawki opłaty targowej.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały uwzględnia również wzrost stawki opłaty. 

Przewodniczący zapytał: czy do tej uchwały są jakieś uwagi? 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała została przyjęta przy 15 glosach za.  

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 10 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała jest cykliczna, podejmowana co roku. .  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała została przyjęta przy 15 glosach za.  

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 11 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 

Przewodniczący wyjaśnił, że uchwała dotyczy 80m2 zajętych jako działka 343/2 w Gąsiorowicach 

przy ul. Wolności. Działka została zajęta przez poprzedniego właściciela, obecnie jest nowy 

właściciel, który chce uporządkować sprawy z tym związane.    

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała została przyjęta przy 15 glosach za.  
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Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 12 

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 

Jemielnica na 2020r. 

 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie: 

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13 500,00zł 

w rozdziale 85154 o kwotę 13 500,00żł 

- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych o kwotę 13 500,00zł; 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 17 500,00zł 

w rozdziale 80101 o kwotę 17 500,00zł 

- zmniejsza się wydatki bieżące w PSP Jemielnica o kwotę 425 000,00zł z przeznaczeniem 

zwiększenia wydatków majątkowych; 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 31 000,00zł 

w rozdziale 80195 o kwotę 17 500,00zł 

- PSP Jemielnica złożyła wniosek o dofinansowanie do zakupu Tablicy Interaktywnej w ramach 

Rządowego Programu „Aktywna Tablica” 9 Dofinansowanie wyniesie 14 000zł) 

w rozdziale 85195 o kwotę 13 500,00zł 

- zwiększa się wydatki bieżące, które przeznaczy się na zakupy związane ze zwalczaniem skutków 

epidemii COVID-19 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. 

 

Uchwała została przyjęta przy 15 glosach za.  

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. 13 

Informacja Wójta o wprowadzonych Uchwałą Nr 113/II/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo 

Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r. zmianach w Statucie Związku. 

 

Informacja Wójta o wprowadzonych Uchwałą Nr 113/II/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo 

Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r. zmianach w Statucie Związku. 

Wójt poinformował Radnych, że 22 października 2020r, odbyło się zgromadzenie Związku 

Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” na którym podjęto Uchwałę Nr 113/II/2020 w sprawie 

zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”  Przyjęta zmiana statutu umożliwia 

rozszerzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”  

o inne zainteresowane gminy i powiaty. W obecnym kształcie statut Związku ogranicza możliwość 

rozszerzenia, gdyż członkami mogą być tylko Powiat Strzelecki oraz Gminy wchodzące w jego 

skład.  

Zmiana statutu umożliwi rozszerzenie związku o Gminę Krapkowice, Gogolin i Zdzieszowice, 

które zwróciły się z prośbą o przyjęcie w poczet Członków oraz podjęły stosowne uchwały.  

 

Przewodniczący zapytał, czy do proponowanych zmian są jakieś uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący zapytał: Kto jest za przyjęciem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 113/II/2020 
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Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego  „Jedź z Nami” z dnia 22 października 2020r. ? 

 

Wniosek przyjęto 15 głosami.  

Protokół głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia 

przeprowadzonych przez: 

a)   Wojewodę Opolskiego, dla Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, 

b)   Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych rady gminy, 

c) Wójta, dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

d) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dla wszystkich wyżej wymienionych 

osób. 

Przewodniczący poinformował, że nie zgłoszono żadnych uchybień i uwag, które skutkowałyby 

wszczęciem postępowania.  

 

Ad. 14 

Interpelacje.  

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 17 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Radna Martyna Małek-Bombelka wnioskowała: 

- aby sporządzić projekt przebudowy ul. Leśnej w Wierchlesiu; 

- o nawiezienie tłucznia na ul. Polną powyżej posesji nr 6 

 

Radny Mateusz Stróżyk podziękował, za pomoc przy odnowieniu świetlicy w Gąsiorowicach, 

stwierdził również, że na drodze przy oczyszczalni ścieków przycięte krzewy rosnące wzdłuż 

drogi wyglądają bardzo estetycznie i warto byłoby, aby taki porządek utrzymać.  

Radny Stróżyk wnioskował aby: 

- odtworzyć rów na Dambinie; 

 

Radna Adelajda Wiechoczek wnioskowała o naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy 

OSP w Jemielnicy; 

- o nawiezienie tłucznia na ul. Dębową 

- wyrównanie chodnika na ul. Św. Wojciecha  

- zastanowić się nad możliwością wykonania chodnika na ul. Nowej Kolonii przynajmniej od 

skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Długiej; 

- zabezpieczenie środków na wykonanie zaplecza kuchennego w Gospodzie Wiejskiej. 

 

Radny Grzegorz Pyka wnioskował aby: 

- umożliwić mieszkańcom dokonywania wpłat z przeznaczeniem na budowę przedszkola. 

 

Radna Dorota Knopek wnioskowała aby 

- opróżnić kosze na śmieci stojące przy w drodze na wyjeździe z m. Barut w stronę Żędowic;  

- przyciąć gałęzie i krzewy wchodzące w pas drogowy na drodze Barut – Jemielnica; 

- uzupełnić tłuczniem nierówności w drodze prowadzącej na Hubertus w Barucie. 

 

Radna Sylwia Kapuścińska wnioskowała o wykonanie mocniejszego mocowania nowych 

drogowskazów z nazwami ulic.  

 

Radna Ewa Ptok wnioskowała o zwrócenie się do Powiatu Strzeleckiego z pytaniem kiedy i czy 

w ogóle będzie wykonany chodnik lub utwardzone pobocze w Centawie na odcinku od kościoła 

do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Cmentarza.  
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Radny Rudolf Figura wnioskował aby zwrócić się z pytaniem do Starostwa powiatowego  

z pytaniem kiedy i gdzie zostaną nasadzone drzewa w zamian wyciętych na drodze Barut – 

Piotrówka. 

Wnioskował również o usunięcie  karp po wycięciu drzew na tej samej drodze, ponieważ wyrastają 

z nich nowe pędy.   

 

Radny Piotr Breitscheidel wnioskował - aby ponowić wniosek do Powiatu Strzeleckiego  

o utwardzenie pobocza na ul. Strzeleckiej od nr 1 do 6; 

 

Sołtys Piotrówki Barbara Styś wnioskowała, aby zwrócić się do Starostwa powiatowego  

o wykonanie przeglądu przepustów na drogach powiatowych.  

 

Przewodniczący odczytał pismo OSP Jemielnica w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu 

pożarniczego. 

Wpłynęło pismo o zakup działki nr 593/1. Zgoda została wydana przez radę gminy już 14 lat temu. 

Przewodniczący przekazał tę sprawę pod obrady komisji. 

Przewodniczący Rady zapoznał również radnych z trzema wnioskami złożonymi przez pana Piotra 

Jelito, a dotyczącymi wprowadzenia dwujęzycznych nazw ulic, obiektów fizjograficznych 

będących ciekami wodnymi oraz o wymianę drogowskazów z uwzględnieniem nazw 

dwujęzycznych. Wszystkie trzy wnioski zostały przekazane pod obrady Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad protokołem z XX sesji rady Gminy z dnia   

28 września 2020r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 18 

O godz. 19:06  Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała  

Joanna Miklasz 

 

    

                  

Przewodniczący  

        Rady Gminy 

 

         (Norbert Jaskóła) 
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