PROTOKÓŁ NR XX/20
z Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 28 września 2020 r.
Otwarcia sesji o godz. 16:05 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Norbert Jaskóła.
Na początku powitał Radnych, Wójta Gminy Pana Marcina Wycisło, Panią Skarbnik Jolantę
Nikołajczyk, Zastepcę Wójta Gminy Pana Piotra Pykę oraz zaproszonych gości. Listy obecności
stanowią załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na sesji obecnych jest
13 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 XIX Sesji Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2020r. i zaproponował następujący porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2020 r.
Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy
sesjami.
8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie
pomiędzy sesjami.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. oraz informacja
o przebiegu planu finansowego GBP w Jemielnicy.
10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji
o przebiegi wykonania budżetu za I półrocze 2020r. (Uchwała Nr 272/2020 z dnia
2 września 2020r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020
r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi
gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
16. Interpelacje Radnych.
17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.
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 4 sierpnia 2020r. do 28 września 2020r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pytań i uwag do złożonej informacji nie zgłoszono.
W trakcie sprawozdania Wójta na obrady dotarła Radna Ewa Ptok. Od tej chwili w obradach
uczestniczy 14 radnych.
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 3 sierpnia 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 4 sierpnia 2020r. do 28 września 2020r.
Informacja stanowi załącznik Nr 5 i 5a do protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji
na temat realizacji wniosków z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym od 4 sierpnia 2020r.
do 28 września 2020r.
Zastępca Wójta przedstawił informację z realizacji wniosków z posiedzeń komisji w okresie
pomiędzy sesjami.
Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie było.
Ad. 9
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. oraz informacja
o przebiegu planu finansowego GBP w Jemielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że informacja była szczegółowo omówiona na posiedzeniu wspólnym
Komisji rady Gminy i zaproponował o zgłaszanie ewentualnych pytań do Pani Skarbnik.
Pytań nie zgłoszono.
Ad. 10
Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji
o przebiegi wykonania budżetu za I półrocze 2020r. (Uchwała Nr 272/2020 z dnia 2 września
2020r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
Sekretarz obrad odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ad. 11
Przystąpiono do podjęcia uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
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wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030.
Przewodniczący przypomniał, że uchwała został omówiona na posiedzeniu komisji.
Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
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 omówiła zmiany w budżecie. I tak:
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 21 928,00zł.
w rozdz. 60017 o kwotę 21 928,00zł
- na podstawie zakończonej inwestycji pn. „przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Gąsiorowice” została wyliczona ostateczna kwota dofinansowania.
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 092 373,82zł.
w rozdz. 75814 o kwotę 49 874,22zł
- na podstawie otrzymanej decyzji zostały przyznane środki w ramach rozliczenia funduszu
sołeckiego za 2019r.
w rozdz. 80104 o kwotę 1 029 325,00zł.
- w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19
dla gmin i powiatów), gmina otrzymała środki w wysokości 1 029 325,00zł.
w rozdz. 92195 o kwotę 13 174,60zł.
- jednostka regionalna Krajowej sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyznała środki na realizację operacji pn. „Promocja
dziedzictwa kulturalnego wsi Jemielnica” w wysokości 13 174,60zł.
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2 824 728,78zł.
w rozdz. 60016 o kwotę 525 000,00z.ł
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 425 000,00zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 95 000,00zł – w ramach oszczędności po przetargach i rozliczeniu
już wykonanych inwestycji zmniejsza się plan o kwotę 175 000,00zł i wprowadza się zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa Kolonia – boczna w miejscowości Jemielnica” – kwota
80 000,00zł.
w rozdz. 60017 o kwotę 100 000,00zł.
- powyższa kwota dotyczy oszczędności po przetargu na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gąsiorowice”,
w rozdz. 70005 o kwotę 100 000,00zł.
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące,
w rozdz. 75023 o kwotę 199 728,78zł.
-zmniejsza się plan wydatków na remonty ponieważ oferta złożona w ramach postepowania
przetargowego na remont budynku UG znacznie przewyższała kwotę jaką zaplanowano
w budżecie i w związku z tym, przełożono realizację tego zadania na rok przyszły.
w rozdz. 80104 o kwotę 2 000 000,00zł.
- zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót zmniejsza się planowane wydatki majątkowe na
zadaniu pn „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Jemielnicy” i przenosi na rok 2021.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 57 174,60zł.
w rozdz. 90005 o kwotę 44 000,00zł.
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na
ekologiczne w gminie Jemielnica.
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w rozdz. 80195 o kwotę 13 174,60zł.
- w ramach realizacji projektu pn. „Promocja dziedzictwa kulturalnego wsi Jemielnica” planuje
się realizację filmu oraz wystawę pt. „Od zasiewu ziarna do chleba na stole”.
Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 3 838 000,00zł
Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 13
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy
Przewodniczący przypomniał, że propozycji było kilka i ostatecznie Komisja pozytywnie
zaopiniowała nazwę Św. Józefa, która jest propozycją jednego z właścicieli budowanego domu.
Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 14
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii
drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 15
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę
nieruchomości
Przewodniczący wyjaśnił, że chodzi o dalszą dzierżawę infrastruktury wodociągowej na rzecz
Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.
Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było.
Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 16
Interpelacje.
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 17
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęły dwie petycje mieszkańców
Centawy. Obydwie dotyczą przysiółka Opaleniec. Pierwsza dotyczy drogi a druga oświetlenia.
Przewodniczący przekazał petycje na ręce przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radna Ewa Ptok wnioskowała o:
- remont drogi na Opaleniec, drogi Piaskowej, dróg w kierunku Warmątowic i Dąbrówki oraz
przedłużenie ul. Spokojnej;
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- nawiezienie kamienia na drogę tzw. Sikorkę;
- ustawienie oświetlenia ulicznego na przysiółku Opaleniec;
- naprawę uszkodzonego chodnika przy posesji nr 3 na ul. Jemielnickiej;
- wycięcie suchych drzew przy mostku;
- wykonanie przeglądu mostów ze względu na korozję.
Radna Sylwia Kapuścińska wnioskowała o:
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni na ul. Kościuszki pomiędzy nr 130-134;
- zniwelowanie niebezpiecznego zakrętu przy ul. 1 Maja ( posesja Kusidło);
- dokonanie przeglądu mostów w kierunku Łaziski i Gąsiorowic;
- utwardzenie drogi od Cmentarza w Piotrówce w kierunku Jemielnicy;
- ustalenie do kogo należą i czy są czynne zbiorniki ppoż na terenie Piotrówki;
- wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Piotrówce;
- wykonanie tablic z nazwą ulicy Strzeleckiej wraz z miejscowością Piotrówka i Wierchlesie,
ponieważ ulice te sąsiadują ze sobą i często zdarza się że przyjezdni błądzą.
Radny Paweł Schlensag wnioskował o:
- wymalowanie znaków poziomych na drodze za sklepem spożywczym w Gąsiorowicach;
- uzupełnienie ubytku w nawierzchni na ul. Szkolnej.
Radny Mateusz Stróżyk wnioskował o uzupełnienie tłuczniem ubytków w drodze dojazdowej
do posesji P. Grabiec na Podborzanach.
Radny Rudolf Figura wnioskował aby wystąpić do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie
o wyrównanie chociaż pasa drogi dla rowerów na drodze tzw. Umarłej.
Radna Jolanta Staś zapytała, czy starostwo jeszcze w tym roku będzie realizowało budowę
chodnika w Piotrówce?
Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie nie.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad protokołem z XIX sesji rady Gminy z dnia
3 sierpnia 2020r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 18
O godz. 17.25 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Joanna Miklasz
Przewodniczący
Rady Gminy
(Norbert Jaskóła)
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