P R O T O K Ó Ł NR XV/03
z Sesji Rady Gminy Jemielnica
 z dnia 26 lutego 2004 r.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Herbert Pyka. Na początku powitał Radnych , Wójta , sołtysów oraz zaproszonych gości ( Panią Hadelko z Gąsiorowic ). Następnie  na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził,  że na sesji obecnych jest 11 Radnych , co stanowi quorum , przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. Przewodniczący zaproponował następujący porządek sesji:
	
1.	Otwarcie sesji.
q	Stwierdzenie quorum.
q	Przyjęcie porządku obrad.
q	Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
q	Wręczenie listu gratulacyjnego osobom wyróżnionym  w konkursie na  najładniej oświetloną posesję podczas Świąt Bożego Narodzenia.  

	Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesyjnej.


	Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji oraz nie zrealizowanych dotychczas wnioskach.


	Zatwierdzenie przez Radę Gminy Planu Pracy Komisji Rewizyjnej


	Podjęcie  uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.


	Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia sieci Publicznych Przedszkoli  prowadzonych przez Gminę  Jemielnica.


7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Gminy.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki
     i  Rozwiązania  Problemów Alkoholowych na 2004r.

9. Podjęcie  uchwały w sprawie  nadania tytułu “ Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
     godzin dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie   przystąpienia do zmiany miejscowego planu
      zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w gminie Jemielnica.

12. Interpelacje Radnych.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

Proponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący poprosił  Radnych, aby zapoznali się z wyłożonym do wglądu  protokołem z XIV sesji Rady Gminy , którego przyjęcie poddane zostanie pod głosowanie  pod koniec sesji.
Następnie wręczono Pani Hadelko z Gąsiorowic oraz Panu Jerzemu Cieślik pogratulowano za udział w konkursie na najładniej oświetloną posesję w  gminie Jemielnica w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczono skromne nagrody. 
Na obrady przyszedł Radny Henryk Paluch –  skład Rady wynosił 12 radnych.
 
Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami.
Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem ze swojej działalności  od dnia  30 grudnia  2003 r. do dnia 26  lutego 2004 r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego protokołu. Do przedstawionego materiału  pytań nie było.

Ad.3
Zastępca Wójta Pan Piotr Pyka  przedstawił informację na temat realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji. Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Następnie na salę obrad przybyli : Radny  Piotr Czapran i Radny Walter Derner – skład Rady wynosił 14 Radnych.
W dyskusji nad materiałem głos zabrali :
Radny  Norbert Jaskóła który uznał , że odpowiedź  na jego interpelację 
w sprawie rozwiązania problemu związanego z wydzielaniem  odoru z kanalizacji 
w Jemielnicy wcale go nie zadawala ponieważ nie likwiduje problemu.
Radna  Elżbieta Frey  uważała, że nadal należy monitować w Telekomunikacji Polskie S.A. w sprawie zamiany  półkabiny na kabinę w Barucie na ul. Wiejskiej .
Odpowiedź udzielona  przez  Telekomunikacje  ją  nie satysfakcjonuje.
Wójt  poinformował, że ponownie wystąpi  do Telekomunikacji w sprawie wniosku Radnej.
Przewodniczący Rady Gminy - Pan  Herbert Pyka  powrócił do sprawy złożenia przez niego interpelacji w sprawie usunięcia  z terenu Hurtowni LUDWIG 42 beczek 
z pestycydami. Wg. niego  niebawem beczki  w skutek korozji mogą ulec rozpadowi.
Wójt ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego. Zasygnalizował,               że osobiście rozmawiał na ten temat z Zastępcą Prezydenta Miasta Opola, który zapewnił  go o rychłym i definitywnym rozwiązaniu tego problemu.

Ad.4
Zastępca Wójta Pan Piotr Pyka przedstawił informację  o zamówieniach publicznych zrealizowanych i ogłoszonych w okresie od 21 lipca 2003 r. do 26 lutego 2004 r.
Informacja  stanowi załącznik  Nr 5 do protokołu.
Do przedstawionego materiału pytań nie było.

Ad.5 
Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej Pani Cecylia Pyka przedstawiła sprawozdanie 
z Pracy Komisji Rewizyjnej za 2003 r. oraz  projekt  Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r. 
Do przedstawionego materiału pytań nie było.
Proponowany Plan Pracy Komisji  Rewizyjnej  zatwierdzono jednogłośnie. 
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.6 
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /85/04  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały. 
Wójt wyjaśnił, że Radni otrzymali projekt uchwały o  zbyciu działek w Jemielnicy 
i Gąsiorowicach. Ponieważ działki położone w Jemielnicy musza być przeprojektowane zaproponował proponował wycofać je z obrad Rady. Natomiast zaproponował  podjąć  uchwałę o zbyciu działek w Gąsiorowicach. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.7.  
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /86/04  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Głos zabrał Zastępca Wójta, który poinformował , że  przedstawiony projekt będzie 
w przyszłości będzie jednym z elementów strategii integracji i polityki  społecznej opracowywanej co roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej i  uchwalonej corocznie  przez Radę Gminy. Ponieważ obecnie prace nad projektem programu jeszcze  trwają a środki na realizacje programu profilaktyki alkoholowej mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z programem postanowiono , program ten wyłączyć ze strategii          i uchwalić go wcześniej.  
Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy radni mają pytania do przedstawionego materiału.
Głos zabrała radna Elżbieta Nikratowicz, która zapytała, czy Radni otrzymają rozliczenie wydatkowania środków w ramach tego programu za 2003 r. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w miesiącu kwietniu odbędzie się Sesja Rady Gminy poświecona wykonaniu budżetu gminy za 2003 r. w wtedy Radnym przekazana zostanie informacja o stopniu wykorzystania środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową
Dalszych pytań nie było.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Ad.8
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /87/04  w sprawie ustalenia sieci Publicznych Przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że obecnie gminy mają również obowiązek ogłaszania,        w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, sieć placówek wychowania przedszkolnego. Wcześniej obowiązek ten dotyczył tylko sieci szkół. Projekt uchwały Rady Gminy jest tego efektem. Uchwałę uchwalono jednogłośnie.

Ad.9
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /88/04  w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały pytań nie było. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Radny Paluch zapytał,  czy nasz Statut został opublikowany ?
Pan Piotr Pyka wyjaśnił, że Statut został opublikowany bez zakwestionowanych przez Wojewodę i potwierdzonych przez NSA zapisów.  

Ad.10
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /89/04  w sprawie nadania tytułu “Zasłużony dla Gminy Jemielnica”.
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań .
Uchwałę podjęto  :
za podjęciem uchwały opowiedziało się  13 Radnych.
1 Radny się wstrzymał od głosowania . Głosów  przeciwnych nie było.
Pan Piotr Pyka  przypomniał zebranym, co mówi regulamin o przyznawaniu tego  wyróżnienia. Wręczenie statuetki następuje na następnej sesji Rady Gminy.

Ad.11
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /90/04  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Następnie  Pan Paluch zapoznał zebranych z  pozytywna opinia Kuratora Oświaty    w tej sprawie.
Przewodniczący Rady  zapytał , czy są uwagi do projektu uchwały. 
Radna Elżbieta  Nikratowicz zapytała. Co będzie  obowiązywało do 1 września 2004 r. ?  
Z—ca  Wójta Pan Piotr Pyka  wyjaśnił, że dotychczas nie była uregulowana sprawa godzin dla nauczycieli o różnym pensum. Np. pedagog – nauczyciel , nauczyciel – bibliotekarz , psycholog – nauczyciel itp. 

Ad.12
Przystąpiono do podjęcia 
uchwały Nr  XV /91/04  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w gminie Jemielnica
Sekretarz obrad Pan Henryk Paluch przedstawił projekt uchwały.
Wójt wyjaśnił, czym kierowano się przy opracowaniu projektu uchwały. Pierwszą sprawą najważniejszą  jest zwiększenie terenów pod zainwestowanie na cele działalności gospodarczej.
Głos zabrał Radny Henryk Paluch. Uważał, że lokalizacja  terenów pod działalność  gospodarczą ( uciążliwą ) za  hurtownią w Jemielnicy jest nie  właściwa. Uważa, że na tego rodzaju działalność lepsze są tereny zlokalizowana przy drodze Jemielnica – Gąsiorowice  ( po lewej stronie drogi ) . Za tym terenem przemawiają następujące argumenty : usytuowanie przy drodze powiatowej , w pobliżu nie znajdują się zabudowania mieszkalne , teren jest uzbrojony. Natomiast  tereny  za hurtownią zlokalizowane są przy drodze , przy której znajdują się  budynki mieszkalne. 
W przyszłości  trzeba będzie się liczyć z tym, że mieszkańcy mogą protestować , że  koło ich domów będzie przejeżdżał ciężki transport. Ponadto kierunki wiatrów , które najczęściej  wieją od strony północnej mogą spowodować, że mieszkańcy 
ul. Szkolnej mogą uskarżać się na hałas i emisje zapachową.
Wójt ustosunkował się do wypowiedzi  Pana Palucha  i wyjaśnił , że teren o którym mówi Radny nie jest uzbrojony. Wprawdzie przebiega tam rurociąg kanalizacyjny ale ponieważ jest on ciśnieniowy i nie można się do niego podłączać.  
Teren obecnie proponowany pod  działalność gospodarczą  jest tylko powiększeniem istniejącego kompleksu przewidzianego pod działalność gospodarczą. Ponadto za tą koncepcją przemawia to , że teren zlokalizowany jest w pobliżu drogi wojewódzkiej od której nie daleko jest do autostrady. Jest uzbrojony w sieć wodociągową  
( duży przekrój rur wodociągowych z uwagi na RSP ) i blisko położona sieć kanalizacji sanitarnej 
O fakcie zmiany przeznaczenia terenów zostaną powiadomieni właściciele tych terenów . Plan Zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony do wglądu.
W temacie nowych terenów pod inwestycje mamy jeszcze inne propozycje ale wiążą się one z koniecznością zmiany planu dla innych sołectw. Dlatego tez będziemy       o nich pamiętać przy zmianach tych planów. 
Wójt zasygnalizował, że jest inwestor, który chce zainwestować w teren po Szkole na ul. Cichej i teren przy stawie. Planuje zorganizować placówkę opieki nad osobami w podeszłym wieku. Także w związku z tym konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny  Norbert Jaskóła był przeciwny aby zmieniać ustalenia planu wokół stawu   i kościoła. Obecne jego zagospodarowanie wpływa na atrakcyjność  i urokliwość tego miejsca. 
Podobne stanowisko reprezentował Przewodniczący Rady Gminy. Natomiast Radny Henryk Paluch był przeciwnego zdania. Uważał, że Gmina ma możliwości umieszczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bardzo precyzyjnych zapisów aby uniemożliwić zepsucie atrakcyjności tego miejsca.  
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych , jeden radny był temu przeciwny . Głosów wstrzymujących nie było. 

Ad.13
Interpelacji nie było.

Ad.14
W sprawach bieżących Wójt poruszył sprawę zimowego utrzymania dróg. Przeprosił  Radnych, że  drogi nie były tak utrzymywane jak byśmy sobie tego wszyscy życzyli. Duża ilość opadów przeplatana odwilżami w ciągu dnia spowodowały szybkie wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg. 
Następnie poinformował Radnych o wnioskach złożonych do SAPARDU , które zostały zakwalifikowane do pomocy.
Podkreślił, że dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników przy ścisłej współpracy   z projektantami, cel  osiągnięto.
Przewodniczący Rady  poinformował Radnych, że będąc w Urzędzie Marszałkowskim, przekonał się, że pracownicy Urzędu Gminy faktycznie dobrze przygotowani są do pozyskiwania środków pomocowych.

Następnie głos zabrały :
Radna Cecylia Pyka - zaapelowała aby wystąpić  do wszystkich podmiotów  gospodarczych o zadbanie w okresie  zimowym o bezpieczeństwo klientów przed swoimi lokalami. Dotyczy to także terenu przed kościołem jak i samego placu kościelnego.   

Radna Elżbieta Nikratowicz  - wnioskowała aby wystąpić do Nadleśnictwa  Strzelce Opolskie o wycięcie trzech drzew ze skraju lasy przy drodze Jemielnica - Gąsiorowice , które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników tej drogi.

Radny Bernard Ochmann – poruszył sprawę  wymierzania mandatów przez Policję w Gąsiorowicach za chodzenie po  ul. Wolności  oraz za nie odśnieżanie chodników przy  posesjach..
Radna Nikratowicz uważała, że z pewnością nie należy do przyjemności przyjmowanie mandatów   jednak widocznie nie ma innego wyjścia aby właściciele posesji zrozumieli , że wszyscy musimy dbać o bezpieczeństwo. Przecież nie odśnieżony chodnik powoduje to , że dzieci muszą wychodzić na ulicę , która jest już i tak jest wystarczająco niebezpieczna.

Przewodniczący Rady Gminy  zasugerował , aby przed następnym okresem zimowym zająć się sprawą  dzieci uczęszczających do Szkoły z terenu Nowego Osiedla  oraz ul. Madalińskiego i Chłopickiego, które w okresie zimowym nie mogą korzystać z chodników gdyż te są nieodsnieżone.
Pan Piotr Pyka rozdał radnym druki oświadczeń majątkowym  i przypomniał 
o terminie  do którego te oświadczenia muszą być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Gminy oraz  konieczności dołączenia do tych oświadczeń także informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków wstępnych i zstępnych oraz umowach cywilno prawnych zawartych przez te osoby.

Radna  Ewa Ptok – zapytała,  czy wszyscy mieszkańcy muszą płacić  za podłączenie  do kanalizacji gdyż część mieszkańców Centawy do tej pory tego nie uczyniło oraz   jak będą rozliczani z ilości odprowadzanych ścieków ci mieszkańcy, którzy  korzystają z własnych ujęć wody.
Wójt odpowiedział. Wszyscy mieszkańcy będą musieli płacić za doprowadzenie kanalizacji . Ze wszystkimi mieszkańcami podpisano umowy cywilno prawne i jeśli ktoś nie wywiąże się z tego obowiązku,  sprawy te  będą podlegały egzekucji. Natomiast jeżeli ktoś korzysta z własnego ujęcia wody , za ścieki zapłaci ryczałtowo.
Radni na zakończenie przyjęli jednogłośnie protokół z ostatniej sesji.

Ad.15
Przewodniczący ogłosił zamknięcie XV Sesji Rady Gminy.

Protokółowała :
Barbara Fedyczkowska.


