P R O T O K Ó Ł NR XX/08
z Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 27 października 2008 r.
Otwarcia sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Norbert
Jaskóła, który pod nieobecność Przewodniczącego Rady Gminy przewodniczył
obradom. Na początku powitał Radnych, Wójta Gminy Joachima Jelito, Zastępcę
Wójta Piotra Pyka, Skarbnika Gminy – Panią Jolantę Nikołajczyk, Sołtysów oraz
Panią Sabinę Czapran – Dyrektora PP w Piotrówce. Listy obecności stanowią
załącznik Nr 1 i 2 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, iż
na sesji jest obecnych 10 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy
może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący obrad zaproponował następujący porządek Sesji:
1. Otwarcie sesji.
1) Stwierdzenie quorum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu Nr XIX/08 z sesji Rady Gminy z dnia 24
września 2008 r.
2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w
okresie pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2008 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/115/08 Rady Gminy
Jemielnica z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi Gąsiorowice, w Gminie Jemielnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
9. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Piotrówce.
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10. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy Jemielnica
na 2008 r.
11. Interpelacje Radnych.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Do zaproponowanego porządku Sesji nie wniesiono żadnych uwag. Porządek Sesji
przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Obrad poinformował Radnych, iż protokół z ostatniej sesji Rady
Gminy wyłożony został na stołach. Poprosił Radnych o zapoznanie się z jego treścią
i zaproponował jego przegłosowanie przed zamknięciem sesji. Następnie oddał głos
sołtysowi Wierchlesia, który w imieniu Koła PTTK w Zawadzkiem podziękował
Wójtowi za pomoc finansowa przy organizacji Rajdu Rowerowego Regulowiec 2008.
Ad. 2
Przewodniczący Obrad poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności
pomiędzy sesjami.
Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za zakres od
24 września do 27 października 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do
protokołu.
W dyskusji nad sprawozdaniem Wójta głos zabrali:
Radny Sebastian Cichoń – kierując do Wójta pytanie, czy termin remontu drogi Nr
426 zostanie dotrzymany,
Radna Cecylia Pyka – proponując Wójtowi aby na czas remontu umożliwić
mieszkańcom dojazd do Strzelec przez Dziewkowice poprzez naprawienie odcinka tej
drogi przed lasem,
Radna Ewa Ptok – proponując na czas objazdów do Strzelec, zamontowanie progu
zwalniającego w Centawie.
Odpowiadając na pytania Wójt poinformował Radnych, że według zapewnień
wykonawcy remont drogi 426 ma zostać zakończony do końca października 2009.
Zapewnił też Radnych , że w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy dojazdu do
Strzelec przez Dziewkowice utwardzi tłuczniem odcinek drogi w kierunku
Dziewkowic. Sprawę progów zwalniających na czas objazdów w Centawie przedstawi
na następnej radzie budowy.
Innych uwag do sprawozdania nie było.
Ad. 3
Przewodniczący Obrad poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji na temat
realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Zastępca Wójta przedstawił informację z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej
sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2008 r. ( informacja stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu ).
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W dyskusji nad informacja głos zabrał Radny Józef Cwielong. Stwierdził, że
udzielona odpowiedź, o ewentualnym ponownym rozpatrzeniu sprawy montażu
fotoradaru na skrzyżowaniu w Piotrówce po zakończeniu remontu tej drogi, pod
koniec przyszłego roku, nie zadawala go. Zastępca Wójta wyjaśnił, iż do czasu
zakończenia remontu drogi będziemy mieli czas na kompleksowe rozpatrzenie sprawy
bezpieczeństwa na tej drodze. Dodał też, że podobne skrzyżowania jak w Piotrówce
występują także w Jemielnicy.
Innych Uwag do złożonej informacji nie było.
Ad. 4
Przewodniczący Obrad poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informację na temat
z realizowanych w okresie międzysesyjnym zamówień publicznych.
Zastępca Wójta przedstawił informację o realizacji zamówień publicznych o wartości
powyżej 14000 Euro i realizowanych w trybie ramowych procedur udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14000 euro,
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, zrealizowanych w okresie od 24
września do 27 października 2008 r. (informacja stanowi załącznik Nr 5 i 5a do
protokołu).
Uwag do złożonej informacji nie było.
Ad. 5
Przewodniczący Obrad poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji na temat
realizacji wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesyjnym od
24
września do 27 października 2008 r.
Zastępca Wójta przedstawił informację. (informacja stanowi załącznik Nr 6 do
protokołu).
Uwag do złożonej informacji nie było.
Ad. 6
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i
kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2008 r.
Sekretarz obrad – Radny Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały. Zastępca
Wójta wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały, jest projektem, o którym
zapomniano w momencie podejmowania uchwały w sprawie ustalenia regulaminów

określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy,
wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w
2008 r. Zgodnie z ustawą – Karta nauczyciela uchwały te muszą być
podejmowane corocznie. Dodał też, że niepodjęcie tej uchwały w terminie
uniemożliwiło Wójtowi i Dyrektorom Szkól i Przedszkoli wypłacenie nagród z
okazji dnia Edukacji Narodowej. Po 14 dniach od opublikowania się tej uchwały
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nagrody będą mogły być
wypłacone.
Przewodniczący Obrad zapytał Radnych czy mają inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Uwag do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.
Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.

Ad. 7
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/115/08 Rady
Gminy Jemielnica z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Gąsiorowice, w Gminie Jemielnica
Sekretarz obrad – Radny Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Zastępca Wójta poinformował Radnych, iż projekt tej uchwały przedstawiono
radnym w związku z koniecznością zmiany załącznika do uchwały. Otóż w załączniku
graficznym do uchwały źle oznaczono granice Gminy i w związku z tym zmianą
planu objęto działki Nr 100, 104, 105, 106, 107, 108 i 108 leżące w Szczepanku czyli
na obszarze Gminy Strzelce Opolskie.
Przewodniczący Obrad zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu
uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.
Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.
Ad. 8
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Sekretarz obrad – Radny Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały. Zastępca
Wójta poinformował Radnych, iż znowelizowany art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej upoważnia Radę Gminy do ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, za
działania ratownicze lub szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego
wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.
20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym. Obecnie jest to 17,05 zł.
Przewodniczący Obrad zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu
uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.
Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.
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Ad. 9
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce
Sekretarz obrad – Radny Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały
Sebastian Cichoń członek Komisji Rewizyjnej zapoznał Radnych z ustalenia komisji
w sprawie skargi. Przypomniał radnym iż od dłuższego już czasu Komisja rozpoznała
anonimową skargę rodziców, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce,
w której zarzucili Pani Dyrektor nagminne spóźnianie się na lekcje matematyki,
załatwianie spraw „dyrektorskich” podczas lekcji, picie kawy, pracę przy komputerze.
W trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna spotkała się z rodzicami uczniów,
wysłuchała wyjaśnień Pani Dyrektor i zapoznała się z oceną pracy Dyrektora Szkoły
przeprowadzoną przez Panią Liliannę Bisowską wizytatora Kuratorium Oświaty w
Opolu. Komisja, po zbadaniu sprawy w trybie posiedzeń i kontroli, posiłkując się
opiniami uczniów, rady pedagogicznej, rodziców, organu prowadzącego oraz
dokonanej oceny pracy przez Kuratorium Oświaty, zważywszy iż kompetencje komisji
dotyczą tylko Dyrektora Szkoły – jako kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
postanowiła uznać skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Obrad zapytał Radnych czy mają inne uwagi do przedstawionego
projektu uchwały. Uwag do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.
Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.
.
Ad. 10
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Jemielnica na 2008 r.
Sekretarz obrad – Radny Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Skarbnik Gminy – Jolanta Nikołajczyk wyjaśniła radnym, że :
w § 1 zwiększono dochody:
a) w rozdziale 01010 o kwotę 72.829 zł - zwiększono dochody o naliczone kary za
nieterminową
realizację
zadania
„Opracowanie
dokumentacji
zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.
Jemielnica”,
b) w rozdziale 60017 o kwotę 22.746 zł. zwiększono dochody o naliczone kary za
nieterminową realizację zadania „Budowa drogi transportu rolnego w m.
Centawa”
w § 2 zmniejszono wydatki:
a) w rozdziale 60014 o kwotę 26.858 zł – rozliczenie dotacji dla Starostwa, która
była przeznaczona na wspólną realizację inwestycji drogowych, chodników,
b) w rozdziale 70005 o kwotę 30.000 zł. – rezygnacja z remontu mieszkania na
tzw. Watykanie, środki przenosi się na wypłatę odszkodowań za drogi
osiedlowe powstałe w wyniku scalenie terenów budowlanych na ul. Marka
Prawego
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c) w rozdziale 75412 o kwotę 1.895 zł. – oszczędność po rozstrzygniętym
przetargu na zakup zestawu hydraulicznego
d) w rozdziale 92109 o kwotę 3.500 zł.
§ 3 zwiększono wydatki:
a) w rozdziale 01036 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu
na zagospodarowanie źródełka przy ul. Wolności w Gąsiorowicach
b) w rozdziale 60016 o kwotę 96.433 zł – z przeznaczeniem na:
c) 9.500 zł. - na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych przy robotach publicznych. Na etapie planowania budżetu nie
przewidziano zatrudnienia pracowników publicznych i związanych z nimi
kosztów, które musi ponieść Gmina w wysokości 9.500 zł.,
d) 6.933 zł. na opracowanie projektu technicznego na drogę gminną ul.1-go Maja
w Jemielnicy, której remont przewiduje się wykonać z tzw. programu
„Schetyny”
e) 70.000 zł. na zadanie inwestycyjne „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie
drogi gminnej w Gąsiorowicach ul. Leśna i Polna”
f) 10.000 zł. na remont mostu na drodze gminnej Jemielnica ul. Bema
g) w rozdziale 60095 o kwotę 9.000 zł. z przeznaczeniem na rozplantowanie
mechaniczne ziemi na skwerze w Centawie ul. Powstańców Śl.
h) w rozdziale 71004 o kwotę 10.000 zł. – brakujące środki na „Opracowanie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska”
i) w rozdziale 75412 o kwotę 5.395 zł. z przeznaczeniem na wypłatę
ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 2.000 zł. i 2.895 zł. na bieżące
wydatki.
j)
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Radny Henryk Paluch. Stwierdził, że
cieszy go fakt, że znalazły się środki na ul. Leśną w Gąsiorowicach ale zupełnie
nierozumnie dlaczego mamy wydawać z budżetu Gminy 7000 zł. na opracowanie
dokumentacji na źródełko w Gąsiorowicach i 9000 zł. na skwer w Centawie. Jego
zdaniem na takie zadania winne być wydatkowane środki przyznane sołectwom.
Radny Józef Cwielong zauważył natomiast, że Wójt za bardzo przychylnie rozpatruje
potrzeby Centawy. Odpowiadając na te uwagi Wójt dodał, że zawsze proponuje takie
zmiany w budżecie, które są niezbędne. W Gąsiorowicach istnieje źródełko, które
musimy ochronić i je zagospodarować. Sołectwo sobie z tym tematem nie poradzi.
Centawa natomiast uczestniczyła w konkursie „Piękna Wieś Opolska” i należało ją do
tego konkursu przygotować.
Przewodniczący Obrad zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu
uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. Za
przyjęciem uchwały głosowało 9 Radnych. Przeciw głosował 1 Radny. Głosów
wstrzymujących się nie było.
Ad. 11
Nie zgłoszono interpelacji.
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Ad. 12
W sprawach bieżących i wolnych wnioskach głos zabrali:

Radna Cecylia Pyka
– zwróciła uwagę na obecne możliwości wykorzystania działki przy budynku
poszkolnym przy ul. Cichej w Jemielnicy. Zaproponowała wykorzystanie tego terenu
na czasowy parking lub targowisko. Obecne stragany stawiane byle gdzie nie najlepiej
o nas świadczą.
– zwróciła uwagę na konieczność wymiany stłuczonego lustra drogowego na ul.
Wiejskiej w Jemielnicy, przy skrzyżowaniu z ulicą Bema.

Radny Henryk Paluch
– wnioskował o uzupełnienie poboczy na drodze Gąsiorowice – Strzelce Opolskie.
– wniósł też o wyrównanie cięć i zamalowanie ran farbą emulsyjną z preparatem,
po wiosennej przycince, dębu w Piotrówce.
– poparł wniosek Radnej Cecylii Pyka o budowę targowiska w Jemielnicy

Radna Ewa Ptok
– poprosiła o podjecie ostatecznej decyzji co do wyboru gospodarza przeszłorocznych
Dożynek Gminnych ( Wierchlesie czy Centawa )

Sołtys Piotrówki – Alina Sereda
– zwróciła uwagę na kolejna awarie sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki i Polnej w Piotrówce i konieczność naprawy nawierzchni po tej awarii.
– zwróciła uwagę na konieczność wymiany zniszczonego oznakowania ulic: ul.
Kościuszki – Boisko i ul. Kilińskiego.
– zwróciła także uwagę na celowość zamontowania fotoradaru na skrzyżowaniu w
Piotrówce.

Sołtys Wierchlesia – Józef Jagoda
– nawiązał do sprawy wybudowanego zjazdu z drogi 426 do posesji Państwa Badura i
konieczności przekonserwowania także odcinka rowu przy tym zjeździe w kierunku
Państwa Daniel.
Odpowiadając na pytania i wnioski zgłoszone przez Radnych i sołtysów Wójt
wyjaśnił, że po sesji raz jeszcze przeanalizuje zgłoszone wnioski i zastanowi się nad
sposobem ich realizacji, a o sposobie rozpatrzenia wniosków poinformuje Radnych na
następnej sesji.
Następnie Przewodniczący Obrad przypomniał Radnym, iż zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych
zobowiązany jest terminie do dnia 30 października każdego roku do przedstawia
Radzie Gminy informacji o:
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1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po
terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły
nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Dodał, że do Rady Gminy wpłynęły analizy wszystkich zobowiązanych podmiotów, a
analiza merytoryczna oświadczeń majątkowych nie wykazała żadnych naruszeń
prawa. Następnie zapoznał Radnych z analizami przedstawionymi przez:
1)
2)
3)
4)

Naczelnika Urzedu Skarbowego w Strzelcach Opolskich,
Wojewodę Opolskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy,
Wójta Gminy.

Ad. 13
Przewodniczący Obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej
sesji. Uwagi do protokołu wniósł Radny Henryk Paluch. Zwrócił uwagę iż w protokole
sesji, w wolnych wnioskach nie uwzględniono jego dalszej wypowiedzi dotyczącej
cięć pielęgnacyjnych drzew gatunków szlachetniejszych. W swojej wypowiedzi
wnosił także o: wyrównanie cięć i zamalowanie farbą emulsyjną z preparatem
grzybobójczym dębu w Piotrówce. Natomiast w dyskusji nad projektem uchwały w
sprawie WPI wskazywał na inne ważniejsze potrzeby takie jak budowa Sali
Gimnastycznej w Piotrówce i budowa Przedszkola w Jemielnicy. Niestety w protokole
zapisu o potrzebie budowy Przedszkola w Jemielnicy brak. Poprosił zatem
o uwzględnienie zgłoszonych uwag do protokołu. Uwagi Radnego uwzględniono.
Protokół przyjęto jednogłośnie. Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji
Przewodniczący Obrad zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy.

Protokołował:
Piotr Pyka

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
( Norbert Jaskóła )

Protokół z XX Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 października 2008 r.
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