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P R O T O K Ó Ł NR XXVII/09 
z Sesji Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 29 czerwca 2009 r.    
 

 Otwarcia sesji dokonał i obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Pan Norbert Jaskóła, który na wstępie powitał Radnych, Wójta Gminy 
Joachima Jelito, Zastępcę Wójta Piotra Pyka, Sołtysów oraz zaproszonych gości. Listy 
obecności stanowią załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.  
 
Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący  stwierdził, iŜ na sesji jest 
obecnych 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy moŜe obradować 
i podejmować uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 
1) Stwierdzenie quorum. 
2) Przyjęcie porządku obrad. 
3) Przyjęcie protokołu Nr XXVI/09 z sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia     
        2009 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 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Jemielnica.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody / nie wyraŜenia zgody / na 

wyodrębnienie w budŜecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości 

Wierchlesie, w Gminie Jemielnica na lata 2008 – 2015.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 

Gminy Jemielnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r.   
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budŜetu Gminy Jemielnica 
środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dalszą dzierŜawę 
nieruchomości. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie zabezpieczenia 
w formie weksla „ in blanco”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 
XXIII/167/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 
budŜetowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Gminy 
Jemielnica na 2009 rok. 



 

Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 czerwca 2009  r.  

2

 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/78/07 Rady Gminy 
Jemielnica z dnia 3 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Jemielnica na lata 2007 – 2013. 

16. Interpelacje Radnych. 
17. Sprawy  bieŜące i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

 
Zaproponowany porządek sesji został przyjęty.  
 
Wiceprzewodniczący Rady poinformował Radnych, iŜ protokół z ostatniej sesji Rady 
Gminy wyłoŜony został na stołach. Poprosił Radnych o zapoznanie się z jego treścią     
i zaproponował jego przegłosowania przed zamknięciem sesji. 
 
Ad. 2 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania                
z działalności pomiędzy sesjami. 
Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres od           
29 kwietnia  do 29 czerwca 2009 r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu. 
 
Pytań i uwag do sprawozdania nie było. 
 
Ad. 3 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie 
informacji na temat realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji. 
Zastępca Wójta przedstawił informację z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej 
sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2009 r. ( informacja stanowi załącznik Nr 4 do 
niniejszego protokołu ). 
 
Uwagi  i pytania do złoŜonej informacji: 
 
Sołtys Jan Kapuściński poinformował, Ŝe otrzymał pismo ze Starostwa Strzeleckiego, 
z którego wynika, Ŝe krzewy w ciągu drogi 1863  Gąsiorowice – Piotrówka zostały 
wycięte do 19.06.2009r w ramach bieŜącego utrzymania dróg. Niestety do dnia 
dzisiejszego krzewów nie wycięto. 
 
Radny Antoni Drzyzga poinformował, Ŝe przy drodze Piotrówka – Barut wycięto tylko 
krzewy najniŜsze, a juŜ wyŜsze pozostawiono.  
 
Radny Piotr Breitscheidel zwrócił uwagę by wycinając krzewy, wycinać je całkiem, a 
nie zostawiać na wysokości 30 cm. 
 
Sołtys Alina Sereda  zwróciła uwagę na nie wycięte krzewy przy drodze Gąsiorowice 
– Łaziska, które zasłaniają znak „ zwęŜenie jezdni”. 
 
Radny Henryk Paluch zwrócił uwagę, Ŝe wniosek o zaproszenie Starosty na sesję, 
złoŜył oprócz  radnego Bernarda Ochmanna, równieŜ radny Antoni Drzyzga, a to 
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zostało pominięte, nie wiem czy celowo, czy przez przeoczenie. Jak nie ma Starosty 
mówi się co innego, jak jest Starosta teŜ co innego. Obiektywnie naleŜałoby 
przedstawiać  kto i co mówi.  
 
Ad. 4  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie 
informację 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 od  29 
kwietnia  do 29 czerwca 2009 r.  (informacja stanowi załącznik Nr 5 i 5a do  
protokołu). 
 
Uwag do złoŜonej informacji nie było. 
 
Ad. 5 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie 
informacji na temat realizacji wniosków z posiedzeń komisji w okresie między 
sesyjnym od 29 kwietnia do 29 czerwca  2009 r.  
Zastępca Wójta przedstawił informację.  
(informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).  
 
Uwagi do złoŜonej informacji: 
 
Radny Henryk Paluch oświadczył, Ŝe w sprawie wywozu nieczystości stałych są tylko 
dwie opcje, albo zmieniamy regulamin, albo traktujemy te  58 posesji jakby nie mieli 
umów i wydajemy decyzje o obowiązku uiszczenia opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych. 
 
Radny Józef Cwielong oświadczył, Ŝe przez ten okres te 58 gospodarstw, przez to, Ŝe 
podały nieprawdę, zaoszczędziły mnóstwo pieniędzy. 
 
Zastępca Wójta poinformował, iŜ osoby te nie podały nieprawdy, gdyŜ złoŜyły 
oświadczenie, iŜ zamieszkują same lub we dwójkę. Gospodarka Komunalna, zgodnie z 
naszym regulaminem, nie powinna jednak takich oświadczeń przyjmować. 
 
Ad. 6     
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica. 
 
Przewodniczący obrad poinformował Radnych, Ŝe zgodnie z art. 19  ustawy o 
samorządzie gminnym,  Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w 
głosowaniu tajnym.  
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O głos poprosił Radny Henryk Paluch, który oświadczył, Ŝe po tym, jak złoŜył 
wniosek o obniŜenie wynagrodzenia przewodniczącego, Rada Gminy stanowiska nie 
zajęła, nie zajęto teŜ stanowiska w tym względzie na komisjach. Wniosek nie jest ani 
rozpatrzony ani odrzucony.  
 
Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe nie widzi moŜliwości głosowania nad tym 
wnioskiem. Porządek obrad został przez radnych przyjęty. W dniu dzisiejszym moŜna 
głosować tylko nad uchwałą o wyborze przewodniczącego. Poza tym na temat 
wynagrodzenia przewodniczącego dyskutowano na  komisji wspólnej w dniu 
25.06.2009r i Ŝadna konkretna  propozycja nie padła, dlatego nie było głosowania w 
tym temacie. Trzeba było być na komisji. 
 
Radny Henryk Paluch stwierdził, Ŝe z tego wynika, Ŝe wszyscy Radni chcą, by 
przewodniczący miał tak ogromne pieniądze praktycznie za nic. Przewodniczący Rady 
Gminy obecnie nie ma Ŝadnej odpowiedzialności, jak nie ma sesji to praktycznie przez 
dwa miesiące nic nie robi. Wójt nie moŜe podejmować Ŝadnych ustaleń z 
przewodniczącym, gdyŜ przewodniczący nie ma prawa decydować za innych radnych.  
Przewodniczący ma jedynie przed sesją omówić z Wójtem porządek obrad. Dlatego za 
co ma brać 1300 zł w tak małej gminie. 
Oświadczył, Ŝe nie chce, by osoba, która zostanie przewodniczącym miała do niego 
pretensje, Ŝe napada  na jego wynagrodzenie. Dlatego chce by wysokość 
wynagrodzenia przedyskutować juŜ dzisiaj. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe oczywiście nad uchwałą w sprawie 
wysokości wynagrodzenia przewodniczącego moŜna dyskutować i głosować, ale w 
innym terminie. 
 
Radny Józef Cwielong wygłosił swoje credo, w którym stwierdził, Ŝe osoba, którą 
wybierze się na przewodniczącego powinna odznaczać się duŜą odpowiedzialnością 
społeczną a jej  przeszłość nie budzić zastrzeŜeń. Ludzie związani kiedyś z partią 
dawali wyraz słabości moralnej i nie gwarantują obiektywizmu w pracy. 
Przewodniczący nie moŜe być uległy i zdominowany przez Wójta. Apeluję o wybranie 
osoby zaświadczającej swym Ŝyciorysem niezaleŜność układów i gwarantująca 
obiektywność poczynań. Osoba wybrana na przewodniczącego powinna 
współpracować z Wójtem, ale jednocześnie winna zachować pełną niezaleŜność. 
Jestem przeciwny temu by nami kierowała osoba z rodowodem partyjnym. Wójt juŜ 
prawie namaścił swego faworyta na fotel przewodniczącego. 
 
 
Następnie przewodniczący obrad zaproponował  powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
której zadaniem będzie ustalenie wyników tajnego głosowania. Na członków Komisji 
Skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów: 
1. Breitscheidel Piotr 
2. Ptok Ewa 
3. Gabor Krzysztof. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący 
obrad zamknął listę kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. 
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Proponowany skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 
Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącego wybrała Panią Ewę Ptok. 
 
Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Obrad zaproponował 
Radnym, by zgłaszali kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 
Radna Cecylia Pyka zgłosiła kandydaturę Radnego Antoniego Drzyzga. Pan Antoni 
Drzyzga wyraził zgodę. 
Radny Bernard Ochmann zgłosił kandydaturę Radnego Norberta Jaskóła. Pan Norbert 
Jaskóła nie wyraził zgody.  
Radny Józef Cwielong zgłosił kandydaturę Radnego Henryka Palucha. Pan Henryk 
Paluch nie wyraził zgody. 
Radny Henryk Paluch zgłosił kandydaturę Radnego Józefa Cwielonga. Pan Jozef 
Cwielong wyraził zgodę. 
PoniewaŜ nie było innych zgłoszeń Przewodniczący obrad zaproponował zamknięcie 
listy kandydatów na Przewodniczącego Rady. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 
głosowania i zarządził 10 minutową przerwę. 
Po przerwie Komisja Skrutacyjna opieczętowała przygotowane karty do głosowania i 
przygotowała urnę / sprawdziła zawartość urny i ją opieczętowała/.Przewodnicząca 
Komisji Skrutacyjnej Radna Ewa Ptok rozdała przygotowane karty do głosowania oraz 
wyjaśniła zasady głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna 
przy osobnym stoliku na Sali obrad policzyła głosy i sporządziła protokół. Z wynikami 
wyborów zapoznała radnych przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytując 
sporządzony protokół. 
Za wyborem Pana Antoniego Drzyzgi na przewodniczącego Rady Gminy głosowało 
10 radnych, za wyborem Pana Józefa Cwielonga na przewodniczącego Rady Gminy 
głosowało 2 radnych. 
Na przewodniczącego Rady Gminy wybrano Pana Antoniego Drzyzga. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej sporządzony na  okoliczność głosowania stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przystąpiono do głosowania nad  uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica.  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
Po ogłoszeniu wyników wyborów Pan Antoni Drzyzga kontynuował prowadzenie 
obrad jako nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy. 
 
Przed dalszym prowadzeniem obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni 
Drzyzga podziękował za wybór na przewodniczącego. Oświadczył, Ŝe był członkiem 
PZPR, ale w tamtych czasach była to jedyna partia, która mogła ludziom pomóc. 
Poinformował takŜe, Ŝe podczas składania wniosku o paszport, na wniosku istniała 
adnotacja „ nieodpowiedzialny politycznie”. Zapewnił radnych, Ŝe będzie 
współpracował z przewodniczącymi komisji Rady Gminy, Wójtem  i poprosił o 
zachowanie na sesjach i komisjach kultury i nie obraŜanie się wzajemnie. 
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O głos poprosił radny Henryk Paluch, który wyraził Ŝyczenie, by nie było sytuacji, Ŝe 
Wójt obraduje w waŜnych sprawach z przewodniczącym , a nie z radnymi. 
 
Ad. 7 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody / nie wyraŜenia 
zgody / na wyodrębnienie w budŜecie Gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie poprosił Wójta o 
przedstawienie stanowiska sołtysów w tej sprawie. 
 
Wójt Gminy poinformował radnych, Ŝe na spotkaniu z sołtysami przedstawił im 
zasady funkcjonowania funduszu oraz  wątpliwości jakie budzi fundusz sołecki, 
wszystkie argumenty za i przeciw. Wszyscy sołtysi za wyjątkiem jednego stwierdzili, 
Ŝe w tym roku nie przystąpią do funduszu. 
 
 Następnie zapytał radnych  czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Głos zabrał radny Henryk Paluch, który oświadczył, Ŝe fundusz sołecki  to środki, 
które są uczciwie dzielone między sołectwa według pewnego schematu, a nie według 
widzimisię gminy i dziwi się, Ŝe sołtysi nie przystąpili do funduszu. Sołtysi nie 
powinni mieć obaw, Ŝe będą mieli więcej roboty, gdyŜ to Gmina będzie większość 
robót administracyjnych wykonywała. Fundusz sołecki to uniezaleŜnienie się od 
niesprawiedliwego podziału środków na sołectwa. Nie wiem, czy sołtysi szczegółowo 
zapoznali się z zasadami funkcjonowania funduszu, czy taką decyzję zasugerował im 
Wójt. Obawiam się, Ŝe gdy nie będzie zainteresowania ze strony gmin funduszem, to 
fundusz upadnie. Powinniśmy głosować za przystąpieniem do funduszu. 
 
Radny Norbert Jaskóła oświadczył, Ŝe nie  podziela obaw, Ŝe fundusz upadnie. Zapytał 
Radnego Palucha czy konsultował to z radą sołecką? Nie moŜemy uszczęśliwiać 
sołtysów na siłę, to do nich naleŜy decyzja w tym względzie. Sołtysi będą mieli więcej 
środków, a przez to i więcej obowiązków, dlatego niech oni decydują o przystąpieniu 
do funduszu. 
 
Sołtys Natalia Koziołek oświadczyła, Ŝe podziela zdanie Radnego Henryka Palucha, 
ale sołtysi nie są na etacie i za te pieniądze, które sołtysi dostają, nie ma zamiaru 
wykonywać takiego ogromu pracy, nie zamierza takŜe swoim kosztem realizować tych 
zadań. 
 
Radna Ewa Ptok-sołtys sołectwa Centawa, oświadczyła, Ŝe teŜ podziela zdanie 
Radnego Henryka Palucha, ale sołtysi chcą najpierw dobrze zapoznać się z zasadami 
funkcjonowania funduszu, dlatego przesuwają o rok przystąpienie do funduszu. W 
przypadku przystąpienia do funduszu na sołtysach będzie ciąŜyć ogromna 
odpowiedzialność. 
Ten sam pogląd wyraziła sołtys Piotrówki Pani Alina Sereda i dodała, Ŝe sołtysi nie 
rezygnują z funduszu, tylko przesuwają o rok. Poza tym jest to sprawiedliwy podział 
środków dla sołectw. 
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Radny Józef Cwielong oświadczył, Ŝe trzeba starać się o środki od zaraz, a nie czekać 
co zrobią inne gminy. Sołectwom potrzebny jest ten fundusz. 
 
Wójt Gminy poinformował Radnych, Ŝe przystąpienie do funduszu wiąŜe się z 
dodatkową pracą, a co za tym idzie zatrudnieniem dodatkowego pracownika, 
wydaniem pieniędzy na przygotowanie wniosku, bez gwarancji, Ŝe gminie się te 
koszty zwrócą. Wniosek bowiem moŜe nie zostać przyjęty. JeŜeli mamy więcej stracić 
niŜ zyskać to poczekajmy jeszcze ten rok. Bezpieczniejszym dla sołtysów jest system 
taki jaki jest teraz, gdyŜ gdy będą mieli fundusz sołecki, z budŜetu gminy nie dostaną 
juŜ Ŝadnych środków. Obawiam się, Ŝe moŜe zdarzyć się, Ŝe sołectwo zostanie bez 
środków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by ustalając budŜet na 2010r zastanowić 
się nad zwiększeniem sołectwom środków a z przystąpieniem do funduszu poczekać. 
 
Sołtys Andrzej Jarzębski oświadczył, Ŝe głosował na spotkaniu sołtysów przeciwko 
przystąpieniu do funduszu w tym roku. Sołtysi muszą dobrze poznać zasady 
funkcjonowania funduszu, przygotować się do niego. Rada  sołecka podziela jego 
zdanie. Na razie sugeruje zwiększenie sołectwom środków. Nie naleŜy uszczęśliwiać 
sołtysów na siłę, gdyŜ to oni będą musieli pisać wnioski. Nasze sołectwa mają w tej 
chwili duŜe środki do dyspozycji, dostajemy środki dla Grup Odnowy Wsi. Są gminy, 
które takich środków nie mają. Przy obecnym systemie wydawania środków nie ma 
Ŝadnych terminów, nie mam stresu, Ŝe nie wydam wszystkich środków lub je 
przekroczę. JeŜeli przystąpimy do funduszu w przyszłym roku to sołtysi ustalą z radą 
sołecką zadania, przedstawią je na zebraniu wiejskim i spokojnie będą mogli 
przygotować wnioski. 
 
Obrady opuścił Radny Piotr Breitscheidel i w tym momencie  skład Rady wynosił 11 
Radnych. 
 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie nie wyraŜenia zgody na 
wyodrębnienie w budŜecie Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz 
sołecki. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 Radnych, za odrzuceniem uchwały głosowało 2 
Radnych, wstrzymało się 2 Radnych.  
 
Ad. 8 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju 
Miejscowości Wierchlesie, w Gminie Jemielnica na lata 2008 – 2015. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie 
było. Przystąpiono do głosowania.  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
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Ad. 9 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
bilansu Gminy Jemielnica sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r 
. 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie 
było. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad. 10 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania z budŜetu Gminy 
Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach 
Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji. 
  
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
 
Głos zabrał radny Józef Cwielong, który stwierdził, Ŝe oczywiście będzie głosował za 
przyjęciem uchwały, ale z zastrzeŜeniem:  Gmina co roku daje środki na Policję a nie 
ma  gwarancji , Ŝe te środki są  spoŜytkowane prawidłowo, gdyŜ  brak danych o 
przebiegu realizacji porozumienia. Ponadto w ramach porozumienia  policja powinna 
zająć się ustalaniem osób, które  wywoŜą  śmieci na dzikie wysypiska 
 
Więcej pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 11 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dalszą dzierŜawę 
nieruchomości.  
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie 
było. Przystąpiono do głosowania.  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 12 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 
zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco”. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie 
było. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.13 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 
XXIII/167/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie 



 

Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 29 czerwca 2009  r.  

9

 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 
budŜetowego. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie 
było. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad. 14 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  dokonania zmian w budŜecie Gminy 
Jemielnica na 2009r. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Głos zabrał Radny Henryk Paluch, który oświadczył, Ŝe zastanawiające jest, Ŝe Spółce 
Wodnej zabiera się pieniądze na rów koło śychonia, zwłaszcza w okresie tak 
niesprzyjającej pogody. Jest to nietrafiony pomysł. Owszem rów powinien być 
zrobiony, ale środków na to zadanie naleŜałoby poszukać gdzie indziej. Muszę 
głosować przeciwko uchwale, chociaŜ niektóre zmiany w budŜecie są konieczne i 
słuszne. 
 
Wójt Gminy oświadczył, Ŝe nie widzi moŜliwości pozyskania środków z innych 
źródeł. Zmniejszono wydatki w  rozdziale  01009 „spółki wodne”, dlatego, Ŝe  zadanie 
to związane jest z melioracją. Gdyby Pan Kramarczyk mógł wykonać to zadanie, to 
Spółce  Wodnej zwiększono by środki na wydatki. Niestety Pan Kramarczyk nie 
dysponuje odpowiednim sprzętem ani  ludźmi by to  zadanie  wykonać.  
 
Radny Bernard Ochmann zapytał, czy środki, które zostaną Panu Kramarczykowi 
wystarczą mu na planowaną drenarkę. 
 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe Pan Kramarczyk oświadczył mu, Ŝe środków mu 
wystarczy. 
 
Radny Henryk Paluch z kolei oświadczył, Ŝe rozmawiał z Panem Kramarczykiem i ten 
go poinformował, Ŝe środków mu braknie. Dlatego nie wie skąd te rozbieŜności.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Norbert Jaskóła stwierdził, Ŝe pozbywamy się duŜych 
zadań, a wykonujemy drobne zadania. Za bardzo budŜet został rozdrobniony np. 
100.000,- na drogi, 30.000,- na rów koło śychonia. Takich miejsc jak ten rów na 
pewno jest w gminie więcej, ale Ŝe sprawę poruszono na sesji, zadanie to się 
wykonuje. 
 
Radna Maria Kluba poinformowała, Ŝe na dzień dzisiejszy remont rowu koło śychonia 
jest  sprawą bardzo pilną. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Za przyjęciem uchwały było 5 Radnych, przeciw był 1 Radny, wstrzymało się 5 
Radnych. 
 
Ad.15 
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/78/07 Rady 
Gminy Jemielnica z dnia 03 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Jemielnica na lata 2007-2013. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały. Następnie zapytał Radnych czy 
mają pytania i uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały było 9 Radnych, przeciw było 2 Radnych. 
 
Ad. 16 
Radny Józef Cwielong zgłosił pisemną interpelację dot. ponownego rozpatrzenia  
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jemielnica ze 
szczególnym uwzględnieniem częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów 
komunalnych. 
 
Ad. 17 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Sołtys Jan Kapuściński wnioskował: 

•  o dokończenie konserwacji  rzeki Jemielnica, 
•  o przystąpienie do opracowania dokumentacji na rozbudowę zbiornika 

buforowego przy przepompowni ścieków P3. 
 
Sołtys Alina Sereda wnioskowała : 

• o wycięcie dwóch suchych drzew w Piotrówce na ulicy Kościuszki przy posesji 
Państwa Baliga i Sosgórnik, 

• o wystąpienie do Starostwa Strzeleckiego o dalsze uzupełnianie poboczy 
pomiędzy jezdnią a chodnikiem ul. Kościuszki w Piotrówce, od nr 79-30. 

•  
Sołtys Józef Jagoda wnioskował: 

• o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o wymianę dwóch 
istniejących przepustów pod drogą wojewódzką Nr 426 w Wierchlesiu przy 
posesji Państwa Helisz, na przepusty o większej średnicy. 

• Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zwiększenie zakresu wykaszania 
poboczy i rowów przy drodze Wojewódzkiej nr 426 z 1,20 m na 2 m , 

• Ustalić właściciela rowu przy posesji Muszkiet, Gwozdek, Świętek w 
Wierchlesiu, celem wyegzekwowania obowiązku jego konserwacji. 

 
Radny Henryk Paluch wnioskował: 

• ponownie przedyskutować i zastanowić się nad zmianą regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica, 
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• na bieŜąco uzupełniać ubytki na drodze / objazd / Gąsiorowice- Strzelce 
Opolskie, 

• prawidłowo ustawić lustro na ulicy Szkolnej w Gąsiorowicach. 
 
Radny Norbert Jaskóła wnioskował: 

• o uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg, powstałych po zimie, na 
wszystkich drogach gminnych, takŜe na ul. DzierŜonia w Jemielnicy. 

 
Radna Ewa Ptok wnioskowała: 

• o uzupełnienie ubytków na drodze transportu rolnego tzw. droga wapienna w 
Centawie, 

• czynić starania o naprawę nawierzchni drogi Centawa-Warmątowice, 
• odwodnić wjazd do posesji Państwa Witczak w Centawie na ul. Powstańców 
Śląskich. 

 
Przewodniczący obrad odczytał pismo Nadleśnictwa Strzelce Opolskie z dnia 28 maja 
2009r w sprawie terminów wykaszania trzcin na stawach. 
 
Ad.18 
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji.  
O głos poprosił Radny Henryk Paluch, który stwierdził, Ŝe w protokole brak jest jego 
wszystkich wypowiedzi dotyczących przyjęcia sprawozdania Wójta i udzielenia 
absolutorium. 
Wójt Gminy poinformował, Ŝe protokół zostanie ponownie odsłuchany i uzupełniony. 
Przystąpiono do głosowania. Protokół  przyjęto jednogłośnie.  
Wójt Gminy Joachim Jelito poinformował radnych, Ŝe wszystkie zgłoszone wnioski 
raz jeszcze przeanalizuje, wystąpi do organów których dotyczyły, a o sposobie ich 
realizacji poinformuje Radnych na najbliŜszej sesji.  
 
Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji i wyjaśnieniach Wójta,  Przewodniczący Rady  
zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy. 
 
 

 


