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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/04
z Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 22 marca 2004 r.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Herbert Pyka. Na początku powitał Radnych, Wójta, sołtysów oraz zaproszonych gości: Mariana Waloszyńskiego i Józefa Tomanka Wice-Prezesów Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji. 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:
	
Otwarcie sesji.
q	Stwierdzenie quorum.
q	Przyjęcie porządku obrad.
q	Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
	Wręczenie statuetki „ Zasłużony dla Gminy Jemielnica ¨ Radnemu Grzegorzowi Pyka.

Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za 1 m3 ścieków.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji .
Informacja o zamówieniach publicznych zrealizowanych i ogłoszonych w okresie           od 26 lutego 2004 do 22 marca 2004 r.
Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesyjnej.
Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2004 r.
	Podjęcie uchwały  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.
	Podjęcie uchwały  w sprawie zamiany nieruchomości.
	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych 
 stanowiących zasób mieszkalny Gminy Jemielnica na rzecz najemców.
11. Interpelacje Radnych.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

Proponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący poprosił  Radnych aby zapoznali się z wyłożonym do wglądu  protokołem     z XV sesji Rady Gminy , którego przyjęcie poddane zostanie pod głosowanie  pod koniec sesji.
Na salę obrad przybyła radna Ewa Ptok. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 12 radnych.

Ad. 2
Realizując uchwałę Rady Gminy o wyróżnieniu Radnego Grzegorza Pyka tytułem honorowym „Zasłużony dla Gminy Jemielnica” Przewodniczący Rady Gminy i Wójt wręczyli Radnemu statuetkę Cystersa symbolizującą przyznane wyróżnienie.
Radny Grzegorz Pyka podziękował zebranym za wyróżnienie i zobowiązał się do dalszej pomocy materialnej  na rzecz  jednostek i stowarzyszeń działających na terenie gminy.   

Ad. 3
Na salę obrad doszedł Radny Piotr Czapran. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy prosił o przedstawienie Wójta o przedstawienie spraw związanych z gospodarką wodno – ściekową w Gminie. 
Wójt poinformował, że komisja ds. rozwiązania gospodarki wodno ściekowej którą powołał miała za zadanie, zapoznać się z opracowaną ekspertyzą  i przedstawić swoją opinii wraz ze wskazaniem najkorzystniejszego rozwiązania , Radnym , na sesji Rady Gminy.
Komisja rozpatrzyła dwa warianty. Pierwszy zlecenie obsługi sieci oraz drugi powołanie wspólnego Przedsiębiorstwa na bazie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.
W wyniku analizy materiałów komisja zaproponowała , aby  do końca roku 2004 r. zlecić obsługę kanalizacji Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji a od 1 stycznia 2005 r. obsługą wodociągu i sieci kanalizacyjnej zajmie się nowo powstałe Przedsiębiorstwo powołane dla obsługi obydwu gmin. Obecny rozruch kanalizacji wykonały Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja. Ustalono wcześniej, że w okresie rozruchu  nasi mieszkańcy będą płacić 1,39 zł za 1 m3 odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Cena ta wynikała jedynie z kosztów jakie Gmina musi zapłacić Strzeleckim Wodociągom za oczyszczenie ścieków na oczyszczalni
Faktyczny koszt odprowadzenia ścieków jest dużo wyższy ponieważ dochodzą koszty związane z funkcjonowaniem przepompowni , mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci. Obecnie okres rozruchu już minął i możemy ustalić faktyczne koszty gospodarki ściekowej. Koszty te zawiera dostarczona Radnym kalkulacja będąca podstawą do ustalenia taryfy opłat za im3 ścieków. Wynika z niej, że cena netto za 1m 3 ścieków musi wynosić 2,60 zł. netto. Cenę tą ustalono o faktyczne koszty, które monitorowano przez 4 miesiące funkcjonowania kanalizacji.
Wójt poinformował radnych , że na wszystkie pytania dot. kalkulacji odpowiedzą Prezesi Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.
Radna Elżbieta Frey zapytała , ile kosztuje 1m3  ścieków w Gminie Strzelce Opolskie?
Pan Waloszyński odpowiedział , że ten koszt wynosi 2,18 zł. netto a różnica w cenie między Jemielnicą i Strzelcami wynika z ilości ścieków i wielkości sieci. 
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że im więcej ścieków tym niższe koszty jednostkowe.  Z chwilą kiedy będą zrealizowane dalsze etapy kanalizacji Jemielnicy, koszty odprowadzonych ścieków mogą się zmniejszać.
Wójt poinformował , że przeprowadził rozeznanie jak kształtują się ceny 1m3 ścieków w innych gminach:
ü	w Chrzątowicach – 3,50 zł. + 7% VAT – obsługę wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągi 
i Kanalizacja  w Opolu 
ü	w Leśnicy, 2,90 zł. – własna oczyszczalnia
ü	w Ujeździe  Śl. 2,80 zł. – własna oczyszczalnia
ü	w Zawadzkiem  3,00 zł – własna oczyszczalnia .
Na salę obrad doszli: radny Norbert Jaskóła oraz Radna Anna Dziuroń. Od tego momentu w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Radny Henryk Paluch  zaproponował , aby Radni podjęli uchwałę zatwierdzającą taryfę opłat za 1 m3 ścieków  ponieważ przedłożona kalkulacja jest jasna i przejrzysta i należy  zawierzyć przedstawicielom Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji, że kalkulacja  opracowana jest rzetelnie. 
Następnie Wójt zaproponował aby ogłosić  przerwę . Przewodniczący  Rady Gminy zarządził  5 – cio minutową przerwę.
Po przerwie sekretarz obrad Radny Henryk Paluch odczytał  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za 1 m3 ścieków . 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Radni mają pytania do projektu uchwały. Pytań     i uwag nie było.
Za podjęciem uchwały Nr XVI /96/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za 1 m 3  ścieków głosowało 9 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

Ad. 4
Zastępca Wójta Piotr Pyka  przedstawił informację na temat realizacji interpelacji               i wniosków z ostatniej sesji ( informacja ta stanowi załącznik Nr 4 ).
W nawiązaniu do przedstawionej informacji głos zabrała radna Elżbieta Nikratowicz , która zauważyła, że drzewa przy drodze Jemielnica –Gąsiorowice zostały usunięte jednak pozostał nieporządek po ich uprzątnięciu. Pozostawiono także jedno drzewo , które może w dalszym ciągu stwarzać zagrożenie dla użytkowników drogi, na którym wisi obrazek Matki Boskiej. Zaproponowała , aby  wykonać jedynie cięcie pielęgnacyjne tego drzewa.

Ad. 5
Sekretarz Gminy Pan Piotr Pyka przedstawił informację na temat zamówień publicznych zrealizowanych i ogłoszonych w okresie od 26 lutego do 22 marca 2004 r.
Do przedstawionej informacji pytań nie było.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami.
Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem ze swojej działalności  od dnia 26 lutego do     22 marca 2004 r. ( sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego protokołu ).
W nawiązaniu do przedstawionej informacji głos zabrała radna Elżbieta Nikratowicz , która zapytała:
	Co ustalono w sprawie zbycia  budynku byłej szkoły w Jemielnicy na ul. Cichej?
	Co ustalono w  sprawie wolontariatu ?

Jakim sprawom została poświęcona narada  z Dyrektorami  Szkół,  która odbyła się w Szkole w Piotrówce?
	Co ustalono  na spotkaniu w Starostwie w sprawie  ZOZ-u ?
Wójt poinformował, że  zgłosił się inwestor,  który jest zainteresowany nabyciem budynku na ul. Cichej. Planuje  tam urządzić Dom Spokojnej Starości . Ponadto zainteresowana jest nabyciem działki przy stawie na której planuje zbudować osiedle z przeznaczeniem  na domki spokojnej starości. W obecnej sytuacji prawnej , aby mogło dojść do tej transakcji musi być wykonana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Prace te potrwają do  pół roku.  Do czasu sprzedaży budynku musi nastąpić podział geodezyjny działki gdyż na niej znajduje się także budynek OSP. 
Szkolenie w sprawie wolontariatu  było prowadzone przez przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej , którzy wyjaśnili w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak to zadanie  ma być rozliczne i finansowane. 
Narada dla Dyrektorów Szkół  organizowana była dla wszystkich dyrektorów z powiatu strzeleckiego, a prowadzona była przez wizytatora Janusza Olechnowicza. Była to  narada robocza. Wójt poinformował , że uczestniczył tylko w pierwszej części  narady.
Spotkanie w Starostwie Strzeleckim poświęcone było  sprawom zadłużenia strzeleckiego szpitala . Starosta  namawiał Wójtów aby wszystkie gminy pomogły w spłacie zadłużenia tej placówki .Wójtowie  negatywnie ustosunkowali się do tej propozycji ponieważ nie pozwalają na to przepisy prawne. 
Następnie Wójt poinformował radnych, że podpisał z Dyrektorami placówek oświatowych porozumienia w sprawie obsługi księgowej. W praktyce  żadnej zmiany nie będzie. Pracownicy , którzy prowadzili dotychczas obsługę nadal będą to robić,  ale  koszty ich wynagrodzenia będą finansowane ze środków jakie na ten cel przekażą w ramach porozumienia poszczególne placówki. W ten sposób poznamy faktyczne koszty utrzymania szkól i przedszkoli. Te zmiany będą dotyczyły także  biblioteki.
Według  radnego Piotra Czapran działania Wójta w tym ostatnim zakresie są sprzeczne z prawem ponieważ ustawa wyraźnie  określa zadania i kompetencję gminy do których należy prowadzenie szkół i przedszkoli. 
Wójt nie podzielił tego stanowiska ponieważ gmina realizuje zadania związane z utrzymanie szkól i przedszkoli  a zaproponowana zmiana pokazuje jedynie faktyczną strukturę wydatków na poszczególne zadania określone w budżecie gminy. 
Radny Henryk Paluch złożył wniosek , aby tą sprawą zajęła się  właściwa komisja rady. Wniosku tego nie poddano pod głosowanie ponieważ Przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że jednym z najbliższych tematów obrad merytorycznej komisji będą sprawy oświaty. Można  będzie zatem zająć się także tą  sprawą..

Ad. 7
Sekretarz obrad przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r.
Skarbnik Gminy Jemielnica Pani Weronika Pyka przedstawiła  w skrócie projekt  budżetu, a następnie Przewodniczący  Rady Gminy zapoznał zebranych w uchwałą  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 502 /2003/2004  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jemielnica projekcie budżetu gminy na 2004 r. W uchwale  pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt budżetu gminy na 2004 r.  Przewodniczący zrządził głosowanie . Uchwałę Nr XVI /92 /04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004rok - uchwalono jednogłośnie.

Ad.8
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały Nr XVI/93/04 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 



Ad.9 
Przystąpiono do podjęcia uchwały Nr XVI/95/04 w sprawie zamiany nieruchomości.
Po odczytaniu projektu uchwały przez Sekretarza Obrad  
i wyjaśnieniu  potrzeby podjęcia takiej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają do projektu uchwały pytania.
Radny Henryk Paluch zasugerował aby Urząd Gminy nie dopłacał do tej zamiany ponieważ najbardziej tą zamianą zainteresowany jest Zarząd GS.
Zastępca Wójta Piotr Pyka wyjaśnił, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość zamiany gruntów ale za dopłatą. 
Uchwałę uchwalono jednogłośnie.

Ad.10
Przystąpiono do podjęcia uchwały Nr XVI/94 /04 w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkalnych Gminy Jemielnica , na rzecz najemców.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów , Budżetu... Radny Norbert Jaskóła,  Wyjaśnił, że projekt uchwały analizowany był przez komisję która nie wniosła żadnych uwag,  zaproponowała jednak aby z działki na której usytuowany jest Dom Nauczyciela w Jemielnicy wydzielić działkę 0,2000 ha w celu osobnego jej zbycia.
Przystąpiono do podjęcia uchwały – uchwałę przyjęto  przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 11
Interpelacji nie było.

Ad. 12
Zgłoszono następujące wnioski :
Radny Elżbieta Frey
ü	Wystąpić  do Starostwa Strzeleckiego  o ustawienie znaku  ograniczenie szybkości do 40 km. na drodze powiatowej w sołectwie Barut ( zamiast  wnioskowanych wcześniej  progów zwalniających ).
ü	Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie frezowania muld na drodze wojewódzkiej.
ü	Zamontować dodatkowa oprawę oświetleniową  przy kapliczce w Barucie. 
ü	Wznowić granice działki przewidzianej na boisko sportowe w Barucie.

Radna  Cecylia Pyka 
ü	Zadbać, aby po opróżnieniu pojemników na odpady ,  na cmentarzu , uporządkować teren wokół pojemników.

Radny Walter Derner 
ü	Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zlikwidowanie muld na terenie sołectwa Jemielnica.

Radna Elżbieta Nikratowicz 
ü	Wystąpić  do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie  w sprawie zobowiązania dzierżawców stawów w Gąsiorowicach do przeprowadzenie prac porządkowych przy tych obiektach.
ü	Wystąpić do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Krapkowicach
o wykonanie konserwacji rzeki Jemielnica na odcinku od stawów w  Gąsiorowicach do granic gminy gdyż łąki w Gąsiorowicach są  podtapianie.
ü	Wystąpić do Starostwa Strzeleckiego o naprawę dziur na ul. Szkolnej w Gąsiorowicach.
ü	Uporządkować teren po wycince drzew w lesie przy drodze Jemielnica  Gąsiorowice .
ü	Zwrócić uwagę rolnikom aby przy wywozie obornika  nie zaśmiecali dróg.

Przewodniczący Rady Gminy Herbert Pyka 
ü	Opracować harmonogram planowanych prac do zrealizowania w ramach prac interwencyjnych. 
ü	Uzupełnić brakujące dachówki w ogrodzeniu szkoły w Jemielnicy.
ü	Przeprowadzić w Szkołach  pogadanki na temat dewastacji urządzeń przez młodzież         i omówić związane z tym wydatki finansowe. 
Obecny na sesji Pan Antoni Sklebic mieszkaniec  Jemielnicy – wnioskował, aby przed położeniem kanalizacji  w Jemielnicy na ul. Nowa Kolonia obniżyć drogę. Obecnie droga jest bardzo wysoko usytuowana i w czasie opadów woda z drogi zalewa jego posesję . Po wykonaniu kanalizacja i położeniu nowego dywaniku asfaltowego problem będzie jeszcze większy. Jako dyrygent gminnej orkiestry  prosi o zagwarantowanie na piśmie, kiedy i gdzie mają odbywać się próby  orkiestry .
Ponadto prosił  o opracowanie  harmonogramu występów orkiestry gminnej na cały rok .
Zasygnalizował, że jest oburzony artykułem, który ukazał się w Nowym Głosie Jemielnicy z którego wynikało że największym wydatkiem związanym z utrzymaniem orkiestry jest wynagrodzenie dyrygenta. 
Zapytał, kto jest upoważniony do przekazania materiałów do publikacji?
Do tej wypowiedzi ustosunkował Pan Edward Pochroń, który wyjaśnił, że te dane zaczerpnął z materiałów sesyjnych.
Wójt wyjaśnił, że  przy pracach kanalizacyjnych nie będzie modernizowana ulica Nowa Kolonia. Nawierzchnia ulicy zostanie jedynie odtworzona.

Radny Norbert Jaskóła
ü	Wnioskował o przesunięcie  zegarów sterujących oświetleniem ulicznym ponieważ oświetlenie wyłączane jest rano zbyt wcześnie a wieczorem włączane zbyt późno kiedy mieszkańcy idą do kościoła i z kościoła,  do pracy i z pracy.
Ten wniosek poparła Radna Cecylia Pyka.

Wójt  prosił, aby mieszkańcy  byli czepliwi jeszcze kilka dni ponieważ dzień staje  dłuższy i nie będzie występować ta dolegliwość. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy zostali o tym fakcie informowani i nie wnosili zastrzeżeń.

Radna Cecylia Pyka 
ü	Wystąpić do przewoźnika śmieci, aby po wypróżnieniu  koszy na śmieci po sobie sprzątali.
Wójt zapewnił radną, że zwróci uwagę pracownikom aby  sprzątali po sobie. 

Sołtys wsi Piotrówka – Alina Sereda 
ü	Uporządkować teren koło szkoły we Wierchlesiu  po usuniętych drzewach.
ü	Wystąpić do Starostwa o zabezpieczenie ruder  na ul. Kościuszko i Młyńskiej                 w Piotrówce.

Wójt wyjaśnił, że wystąpił już w tej sprawie do Starostwa Strzeleckiego i może ten wniosek jedynie ponowić.

Sołtys wsi Wierchlesie – Grzegorz Kołodziej.
ü	Zarzucił Wójtowi,  że nie jest informowany o działaniach na terenie swojego sołectwa.

Radny  Henryk  Paluch 
ü	Złożył oficjalną rezygnację z  zespołu  redakcyjnego gazety gminnej Nowy Głos Jemielnicy.

W tym miejscu głos zabrał zastępca Wójta Piotr Pyka , który przypomniał Radnym jaką rolę powinien spełniać Zespół Redakcyjny. Zadaniem zespołu powinna być pomoc przy redagowaniu gazety w taki sposób aby była ona ciekawa dla czytelnika aby spełniała role gminnego informatora i dawała mieszkańcom szanse na wymianę poglądów na różne tematy. I tylko te zagadnienia mogą być przedmiotem wpływu zespołu na gazetę. 

Radna  Ewa Ptok oraz radny Walter Derner zabrali głos na temat programu odnowy wsi – zasugerowali , że brak zaangażowania ze strony  urzędu może spowodować, że zapał mieszkańców może być zgaszony. 
Ponadto Radna Ewa Ptok zgłosiła potrzebę zwiększenia ciśnienia w sieci wody ponieważ w Centawie sieć jest ciągle zapowietrzona.
Wójt wyjaśnił Radnym, że zadania w ramach odnowi wsi realizują sołectwa, które winne opracować stosowne projekty, zgromadzić przynajmniej część niezbędnych środków w ramach dostępnych programów i wystąpić o do finansowanie projektu do gminy. 

Ad. 13
Na zakończenie sesji przyjęto protokół z ostatniej sesji
Przewodniczący ogłosił zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy.


Protokółowała :
Barbara Fedyczkowska


   










































































 

 

