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P R O T O K Ó Ł  NR XXI/04
z Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 września 2004 r.


Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Herbert Pyka. Na początku powitał Radnych, Wójta oraz zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził , że na sesji obecnych jest 13 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 XX Sesji Rady Gminy.
2.	Sprawozdanie Wójta z działalności  między sesyjnej.
3.	Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji oraz nie zrealizowanych dotychczas wnioskach.
4.	Informacja o organizowanych przetargach w okresie między sesyjnym.
5.	Informacja Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli przez komisję          w Urzędzie Gminy  na temat remontów do 6.000 Є
6.	Informacja o funkcjonowaniu szkół  na terenie gminy Jemielnica.
7.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
8.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XV/86/04 z dnia
     26 lutego  2004r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
     i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
12. Interpelacje Radnych.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXI  Sesji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie .
Wójt zwrócił się z prośbą o uzupełnienie porządku obrad o jeszcze jeden punkt tzn. o podjęcie uchwały w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej dla jednostek organizacyjnych. Radni przychylili się do prośby Wójta .
Podjęcie ww. uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził aby odbyło się po przedstawieniu informacji o funkcjonowaniu szkół.

Przewodniczący poprosił  Radnych, aby zapoznali się z wyłożonym do wglądu  protokołem z XX sesji Rady Gminy, którego przyjęcie poddane zostanie pod głosowanie  pod koniec sesji.
Następnie na sesję doszedł Radny Piotr Breitscheidel – na sali obrad było 14 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  27 sierpnia 2004 r.           do 30 września 2004 r. - sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego protokołu.
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Radny Walter Derner , który  zapytał Wójta, dlaczego wydzierżawił pomieszczenia w Urzędzie Gminy na rzecz Policji, kiedy brakuje obecnie miejsca dla pracowników Urzędu Gminy?. 
Wójt wyjaśnił, że obecna  sytuacja w Urzędzie Gminy jest przejściowa . Ponieważ obecnie zaszła konieczność udostępnienia pomieszczenia inspektorom  z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Planuje, że w najbliższym czasie dwóch pracowników odejdzie z Urzędu Gminy na emeryturę. Po odejściu tych pracowników sytuacja na pewno ulegnie poprawie.
Wójt podkreślił , że wydzierżawiając pomieszczenia policji wziął pod uwagę fakt, że w Urzędzie Gminy ciągle przybywa komputerów i innych urządzeń o dużej wartości i że Urzędu obecnie nie stać  na zatrudnienie osób do ochrony obiektu.  

Radny  Bernard Ochmann – zapytał,  jak będą rozliczani ci mieszkańcy , którzy nie posiadają szamb ?
Wójt wyjaśnił, że  Urząd Gminy  będzie wzywał obywateli, aby przedstawili dowody w postaci rachunków, gdzie wywożone są ich nieczystości płynne . Zmusi to ludzi do podłączenia się do kanalizacji -  jeśli będą mieli taką możliwość.
Radny  Grzegorz Pyka – nawiązał do pytania i zapytał czy, w związku z tym, że wywóz nieczystości stałych beczkowozami będzie droższy niż korzystanie z kanalizacji, gmina będzie dopłacała mieszkańcom do wywozu nieczystości płynnych beczkowozami?
Przewodniczący Rady Gminy Pan Herbert Pyka – zasugerował, iż należy się nad tym problemem  zastanowić.
Radca Prawny Pan Henryk Farys poinformował, że Rada Gminy co rok musi zatwierdzić taryfę za wywóz nieczystości płynnych. Jeśli stwierdzi, że  proponowana cena za wywóz nieczystości płynnych jest za wysoka i nie do przyjęcia przez mieszkańców może  podjąć uchwałę o dopłacie z budżetu gminy do tych usług .
Radny Walter Derner – zapytał dodatkowo, dlaczego sołtysi dowiedzieli się tak późno, że  od 1 października będzie można wywozić nieczystości płynne tylko  do punktu zlewnego w Jemielnicy ? Czy nie można to było wcześniej podać do publicznej wiadomości.
Przewodniczący  Rady Gminy Pan Herbert Pyka  zgłosił wniosek, który Rada Gminy jednogłośnie  podjęła :
W najbliższym czasie zwołać Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska , Inwestycji , Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na temat  wypracowania zasad wywozu nieczystości płynnych z szamb na terenie gminy.   
Radna  Elżbieta Nikratowicz nawiązującą do sprawozdania Wójta  i zapytała -  jaki jest efekt spotkania  z Przedstawicielką TPSA,  czy mamy szanse na  uruchomiana na terenie gminy tzw.  neostrady?
Wójt wyjaśnił,  że na razie Telekomunikacja nie ma technicznych możliwości uruchomienia neostrady.
Radny Henryk Paluch  zapytał, ile kosztował wyjazd delegacji z Gminy Jemielnica do  zaprzyjaźnionej Gminy Wikede .
Wójt wyjaśnił,  że wyjazd delegacji kosztował  około 3.000 zł.

Ad. 3

Zastępca Wójta - Piotr Pyka  przedstawił informację na temat realizacji wniosków z ostatniej sesji, z dnia 27 sierpnia 2004 r. - informacja stanowi zał. Nr 4.
Do przedstawionej  informacji nie było pytań.
Radny Henryk Paluch poinformował, że Zakład Energetyczny przesunął słupy energetyczne z chodnika w Piotrówce .

Ad. 4
Zastępca Wójta - Piotr Pyka przedstawił informację na temat zamówień publicznych zrealizowanych i ogłoszonych w okresie od 1 stycznia  2004 r. do 30 września 2004 r. – informacja stanowi załącznik Nr 5 
Do przedstawionej informacji pytań nie było.

Ad. 5
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Cecylia Pyka   zapoznała zebranych z wynikami przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy. Tematem kontroli  były sprawy związane                       z przeprowadzeniem remontów do 6.000 Є w jednostkach podległych urzędowi. W wyniku kontroli nie stwierdzono  uchybień  i nieprawidłowości ( protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik Nr  6 do niniejszego protokołu.).
Radni przyjęli powyższą informację.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy  zapytał, czy radni  mają uwagi i zapytania do informacji, którą otrzymali dużo wcześniej na temat funkcjonowania szkół na terenie gminy .
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Pan Piotr Pyka, który  odpowiedział na zapytania zgłoszone przez Radnych na posiedzeniu Komisji Finansów , Budżetu...
Do przedstawionego materiału nie było uwag. 
Radna Elżbieta Nikratowicz zwróciła się z zapytaniem,  jaką formę organizacyjną przyjęły placówki oświatowe na naszym terenie?  Wg. niej taka  forma organizacyjna  funkcjonowania szkół jest nie prawidłowa. Sugerowała,  że jeśli NIK przeprowadzi kontrolę to  zakwestionuje te  sprawy.
Radca prawny Pan Henryk Farys wyjaśnił, że ustawa przewiduje, że jednostki organizacyjne gminy mogą być tworzone w dwóch formach organizacyjnych: jako zakład budżetowy lub jednostka budżetowa . Co to jest  zakład budżetowy ustawa ściśle określa. Jest to jednostka , która świadczy usługi, za które pobiera wynagrodzenie. Jest ona samowystarczalna ponadto prowadzi pełną księgowość,  ma  dyrektora i gł. księgowego. Utrzymuje się  ze swoich wypracowanych dochodów. Natomiast druga forma organizacyjna - funkcjonuje  w oparciu o przekazane środki finansowe na jej funkcjonowanie. Taką  formę organizacyjną mają nasze szkoły.
Radni przyjęli informację  z funkcjonowania szkół z uwagą , że należy  szczegółowo wyjaśnić sprawę nadgodzin w placówkach szkolnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Obrad Radnego Henryka Palucha            o przedstawienie projektu uchwały  Nr XXI /133/04 w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej dla jednostek organizacyjnych.
Zastępca Wójta  uzasadnił konieczność podjęcia ww. uchwały. 
Przewodniczący  Rady  Gminy zapytał,  czy są pytania do projektu uchwały – pytań nie było. Przystąpiono do głosowania  - podjęto ją jednogłośnie.
Na salę obrad przybył Prezes Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Andrzej Jarzębowski. 
Przewodniczący Rady Gminy  prosił,  aby Radni zadawali pytania dot. spraw związanych                    z wywozem nieczystości płynnych.
Radny Norbert Jaskóła  - zapytał, jak będą kształtować się ceny wywozu nieczystości płynnych         beczkowozami?  Jak to będzie mierzone  i liczone ?
Wójt wyjaśnił, że obecnie prowadzone są rozmowy z Strzeleckimi  Wodociągami, które planują  zawrzeć umowy zlecenia z  rolnikami z terenu gminy ( którzy  dysponują beczkowozami ) z terenu gminy, aby ci wywozili  je do zlewni w Jemielnicy. Rachunki za ich usługi wystawiane byłyby przez Strzeleckie Wodociągi a następnie rozliczane z rolnikami.  
Jaka będzie cena,  zostanie to ustalone w drodze negocjacji w najbliższym czasie . Na pewno koszt wywozu 1 m3 nieczystości płynnych  w beczkowozach będzie droższy niż odprowadzenie 1 m 3 ścieków do  kanalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy zadał pytanie Panu Prezesowi –  czy w miejscowościach nieskanalizowanych  na terenie gminy Strzelce Opolskie takie jak Mokre Łany, Suche Łany oraz Błotnica  wszyscy mieszkańcy dowożą ścieki do punktów zlewnych.
Pan  Jarzębowski odpowiedział , że niestety nie wszyscy mieszkańcy. Podkreślił , że z chwilą  przejęcia  w zarząd  wodociąg gminny,   nie pozwoli, aby w strefie ochrony pośredniej studni,  wylewano nieczystości płynne,  ponieważ  woda jest podstawowym środkiem spożywczym . Zanieczyszczanie wody jest bardzo poważnym przestępstwem. 
Radny Norbert Jaskóła zapytał,  jaki jest promień ochrony strefy bezpośredniej?
Pan Prezes  odpowiedział  ,  że w Warmątowicach strefa ochrony wynosi 270 ha .Po wyznaczeniu tej strefy każdy mieszkaniec dostał decyzję ze Starostwa, w której wyjaśniono, czego nie można na tym terenie robić . Analizując tą decyzje można było stwierdzić, że nic nie może mieszkaniec praktycznie robić. Dlatego podjęto decyzję, że  woda do tej miejscowości będzie dostarczana rurociągami  ze Strzelce  Op. 
Zastępca Wójta Pan Piotr Pyka poinformował, zebranym, że w najbliższym czasie zostanie wyznaczona nowa strefa ochronna dla nowo wybudowanej studni, ale trzeba przypomnieć, że cała  gmina  leży na zbiorniku wody pitnej i wszędzie na terenie gminy będą obostrzone sprawy dot. wylewania nieczystości płynnych 
i zatruwania środowiska .
Radny Henryk Paluch poinformował, że zatruwanie środowiska przez  małe szamba przydomowe  nie jest groźne , bo w szambach następuje rozkład biologiczny. Największym źródłem zanieczyszczeń ujęć wody jest rolnictwo tzn. stosowanie nawozów np. azotowych oraz wylewanie gnojowicy             w nieodpowiednim okresie .
Salę obrad opuścił Radny Walter Derner.
Radny Norbert Jaskóła  - zapytał, jakie  działania będą podjęte w stosunku do tych mieszkańców, którzy zużyli np.  30 m 3 wody,  a wywieźli  7 m 3 kanalizacji.
Pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Ad.  7
Pani Skarbnik przedstawiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Jemielnica za                  I półrocze 2004 r.
Do przedstawionego materiału nie było pytań. 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy  Herbert Pyka poprosił Sekretarza Obrad Radnego Henryka Paluch        o przedstawienie projektu uchwały Nr XXI /129 /04 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Zbycie dot. lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia usytuowanego na działce Nr 2977/1 km.5 o pow. 0,2389 ha obrębu Jemielnica .
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady  zadał pytanie  - czy Radni mają uwagi do projektu uchwały ? – uwag nie było .
Przystąpiono do głosowania . Uchwałę uchwalono jednogłośnie. 

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Obrad Radnego Henryka Paluch
o przedstawienie projektu uchwały Nr XXI/ 130/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy             Nr XV/86/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r.
Zmiana ta dotyczyła przeniesienia wydatków  z ognisk socjoterapeutycznych na dofinansowanie  Nowego Głosu Jemielnicy  3.000 zł. 
Przewodniczący Rady Gminy  zapytał , czy Radni mają uwagi do projektu uchwał – uwag nie  było. Przystąpiono do głosowania .  Uchwałę uchwalono jednogłośnie.

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Obrad o przedstawienie projektu uchwały             Nr XXI /131/04 w  sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.
Zastępca Wójta Pan Piotr Pyka wyjaśnił zebranym , dlaczego znów na tej sesji powrócił projekt tej uchwały  w nieco zmienionym kształcie  pomimo, że na ostatniej sesji podjęto  uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący zapytał, czy Radni mają pytania do projektu uchwały  - pytań nie było. Podjęto uchwałę jednogłośnie.

Ad. 11
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały Nr XXI /132 /04 w sprawie dokonania zmian                  w budżecie gminy Jemielnica na 2004 r.
Pani Skarbnik wyjaśniła szczegółowo, jakie zmiany w budżecie gminy są niezbędne. Przewodniczący zapytał, czy Radni mają pytania do projektu uchwały.
Radny  Bernard Ochmann zapytał,  czy w roku bieżącym  będą w Gąsiorowicach modernizowanie drogi transportu rolnego. 
Wójt odpowiedział, że drogi nie będą remontowane z uwagi na to, że nie otrzymał środków finansowych na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego.
Przewodniczący zarządził głosowanie . Uchwałę uchwalono jednogłośnie.

Ad. 12
Zgłoszono na ręce Przewodniczącego Rady Gminy  trzy interpelacje na piśmie.  Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.  Złożył je Radny Henryk  Kołodziej,  a dotyczyły:
ü	zakupu terenu oraz sfinansowania budowy nowego budynku przeznaczonego na cele społeczne we Wierchlesiu,
ü	wystosowania pisma do Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich o zabezpieczenie dwóch  opuszczonych i zaniedbanych posesji w Wierchlesiu,
ü	przejęcia drogi  prywatnej  na własność gminy.

Ad. 13
W wolnych wnioskach Radna Elżbieta Frey  poruszyła sprawę wydatkowania środków z Funduszu Alkoholowego na zakup słodyczy i napojów dla dzieci uczęszczających do ognisk socjoterapeutycznych. Sprawa ta była tematem obrad ostatniej komisji budżetowej. Wg. niej nie są to duże pieniądze  i nie powinno się na ten temat mówić. Porównała to do środków jakie zostały obecnie wyasygnowane z budżetu gminy na wyjazd delegacji do zaprzyjaźnionej gminy Wikede .
Ponadto  zgłosiła potrzebę, aby wyjaśnić,  w jakim wymiarze godzinowym odbywać się będą zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, bo z ostatniej uchwały wynikało, że będzie ich sześć,  a obecnie są tylko dwie.
Wnioskowała 
ü	o przywrócenie dotychczasowych godzin funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej                 w  Barucie 
ü	o zakup telewizora  dla świetlicy socjoterapeutycznej w Barucie oraz  jeszcze jednego grzejnika elektrycznego.

Wójt Gminy wyjaśnił,  że poza Jemielnicą,  zajęcia odbywają się po cztery godziny raz w tygodniu a nie jak wcześniej po dwie godziny 2 razy w tygodniu.  

Radna Elżbieta Nikratowicz i Radny Henryk Paluch  – zgłosiła jeden wniosek
ü	o zwiększenie godzin zajęć w ogniskach socjoterapeutycznych oraz aby zajęcia w nich odbywały się jak dotychczas.
 
Radny Grzegorz Pyka  -  zgłosił jeden wniosek 
ü	o dostosowanie oświetlenie uliczne do pory roku.

Radny Bernard Ochmann – zgłosił jeden wniosek
ü	o zlikwidowanie punktu świetlnego zlokalizowany koło posesji Pana Breguły w Gąsiorowicach i przeniesienie go w inne miejsce. 

Radny Henryk Paluch – zgłosił jeden wniosek
ü	o zorganizowanie szkolenia dla liderów z  „Odnowy wsi”.

Przewodniczący Rady Gminy Herbert Pyka – zgłosił sześć wniosków
ü	przy opracowaniu projektu budżetu na 2005 r. należy rozważyć, czy nie należy  zmniejszyć zakres inwestycji na rzecz realizowania koniecznych prac bieżących.
ü	rozważyć sprawę wprowadzenia do projektu budżetu gminy na 2005 r. remontu zabytkowego spichlerza na ul. Wiejskiej w Jemielnicy
ü	wystąpić do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w sprawie uporządkowanie stawu tzw. „koło BANASIA”
ü	podjąć działania w stosunku do właścicieli nieruchomości, aby wyremontowali 
      i zmodernizowali parkingi koło kawiarni, pawilonu handlowego oraz
	wyegzekwować od  Pana Rodewalda urządzenie parkingu obok swoich placówek handlowych. 

przewidzieć w budżecie środki dla osób obchodzących jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego, aby uniknąć konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez OPS.
Radna Ewa Ptok - zgłosiła trzy wnioski
ü	zakupić siatkę przeciwśnieżną do Centawy.
ü	wyciąć pochyloną wierzbę  na zakręcie przy posesji Państwa Moczygemby 
        w Centawie.
ü	wystąpić do Starostwa Strzeleckiego o naprawę  nawierzchni drogi   Błotnica Strzelecka -  Centawa..


Sołtys wsi Centawa  Jerzy Cieślik - zgłosił jeden wniosek
ü	wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew  w Centawie, na które wcześniej  wydano zgodę.

Sołtys wsi Piotrówka Alina Sereda - zgłosiła dwa wnioski 
ü	wystąpić do Strzeleckiego Starostwa o ustawienie „tzw. sierżanta” przy posesji Pani Lechowicz w Piotrówce 
ü	ustawić na parkingu koło Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce tablicę informacyjną , o zakazie parkowania   pomiędzy godzinami 12:00 i 14: 00  .

Ad. 14 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji – protokół przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

Protokołowała :
Barbara Fedyczkowska


 


  




