Protok6l Nr XIII/2007
z odbytej w dniu 28 grudnia 2007r.
sesjiRady Gminy Domaszowice
SesjErozpoczgtoo godz. 1000
Sesjqzakof.rczono
o godz. 1 l u
Na og6lnqliczbE
W sesjiudzial wziplo

- 15radnych
- 14 radnych

Radni byli obecniwg listy obecnoSci,kt6ra stanowi zalqcznlkdo protokolu.
Ponadtow sesjiudzial wzipli:
Z. Kotarski - Wdjt Gminy
Z. Wesoly SekretarzGminy
Zaproszenigoicie, dyrektorzy szk6l,przedszkola,soltysi wsi, pracownicy Urzqdu
Gminy.
Ad.l,2
Sesji przewodniczylp. Jan Nowak - PrzewodniczqcyRady, kt6ry na podstawie
listy obecnoScistwierdzil prawomocnoS6
obrad, po czym przywitattpaniq i pan6w
radnych, W6jta Gminy, zaproszonychgoSci,,dyrektor6w szk6l, przedszkola,
soltys6w,pracownik6w Urzgdu Gminy. ZapT'talczy sq propozycjeco do zmiany
przedstawionego
porz4dkuobrad.
Propozycjqzmianporzqdkuobradzglosili:
- RadnyJ6zefWalaszglosil wnioseko wykreSleniez propowanegoporz4dkuobrad
w punkcie 7 pozycji Nr 7, w zwiqzkttzpotrzebqglgbszej analizy stawek oplat,
kt6re maj4 ponosii wla6ciciele nieruchomoSciza uslugi w zakresie odbioru
odpad6wkomunalnych.
Przewodnicz4cypoddal zgloszonywniosekpod glosowanie.
-za-5radnych
-przeciw-2radnych
- wstrzymalosig- 7 radnych
Wniosek zostalprzyjgtywiqkszo6ci4glos6w.
- Radny Albin Chrzanowskiodczytal i zloiryl na pi6mie wniosek formalny by do
porz4dku obrad Sesji wprowadzony zostal punkt, podjgcia uchwaly w sprawie
potgpienia wprowadzenia stanu wojennego w dn. 13 grudnia 1981 r., kt6ry
zatrzymal kraj w rozwoju, zablokowal procesy demokratyczneoraz wprowadzil
system komunistycmy, co spowodowalo 5mier6 niewinnych ludzi w walce do
dla ich rodzin - wniosek stanowi
wolno6ci, domagajqc siE zadoSduczynienia

zalqcznik do protokolu.
Przewodniczqcy poddal wniosek pod glosowanie.
- za-2 radnych
- przeciw- 12 radnych
- wstrzymalo siE - 0
Wniosek wiqkszo6ciq glos6w nie zostal przyjqty.

'-

Proponowany porz4dek obrad:
1. Otwarciesesji.
2. PrzyjEcieporzqdkuobrad.
3. Przyjgcieprotokoluz poprzedniejsesji.
4. Interpelacjei zapytaniaradnych.
5. Informacja Przewodnicz4cegoRady Gminy o dzialaniach podjptych w okresie
miEdzysesyjnym.
6. Sprawozdaniez dzialalnoiciW6jta Gminy w okresiemiEdzysesyjnym
7. Podjgcieuchwal w sprawie:
1) zmiany Uchwaly Rady Gminy DomaszowiceNr IV/16/06 z dnia 28 grudnia
2006r.w sprawieuchwaleniabud2etugminy na 2007r.
2) uchwaleniabudZetugminy na 2008 rok.
3) zmiany uchwaly Rady Gminy Domaszowice Nr XXVII/94/07 z dnia 24
kwietnia 1997 r. w sprawie przyst4pienia Gminy Domaszowice do programu
,,Odnowa wsi" w wojew6dawie opolskim.
4) okre6lenia vlysoko6ci oraz szczeg6lowych warunk6w przyznawania
nauczycielomdodatk6w: motywacyjnego,funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
skladnik6w wynagradzania,a tak2e wysokoSi oraz szczeg6lowezasady przyznawania
i wyplacaniadodatkumieszkaniowegoroku 2008- w drodzeregulaminu.
5) programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
prowadz4cymidzialalnod6po2ytkupublicmego.
6) ustalenia wynagrodzeniai wyra2enia zgody na przyjgcie warto6ci jednego
punktu dla pracownik6w nie bgd4cych nauczycielami zatrudnionymi w szkolach i
przedszkolach.
7. Odpowiedzina interpelacjei zapytaniaradnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknigcieobradsesji.
Powy2sry porz4dek obrad poddano glosowaniu.
W glosowaniu j awnym udzial wziglo 14 radnych - porzqdek obrad zostal przyjAty
j ednogloSnie.

Ad.3
Protok6l z ostatniejsesji byl wyloZony do wgl4du na sali obrad, Przewodnicz4cy
Rady zaproponowalprzyjgcidprotokolubez odczytywania.

W glosowaniujawnym udzial wziqlo 14 radnych, kt6rzy powylsz4 propozycjg
i protok6l pr4'jpli jednoglo6nie.
Ad.4
Przewodnicz4cyRady zwr6cil sig do radnycho skladanieinterpelacjiizapytah.
- Radny Roman Matkowski - poinformowal,ze w miesi4culistopadziebieZ4cego
roku pomigdzy miejscowo6ciamiDziedzice - Wochy mial miejsce wypadek
w wyniku, kt6rego wlafuiciel uszkodzil calkowicie samoch6d.Powiedzial, ze
wypadek nast4pil w wyniku powstalej zaspy SnieZnej na drodze. Poprosil
o postawienieplotk6w na polach,kt6re, zmniejszryLy
by mo2liwo6i powstaniazasp
na drogach. Zglosil r6wnie2 potrzebEremontu drogi w miejscowoSciWielolEka
w stronQlasuprzy kt6rej mieszkakilka rodzin.
Ad.5
PrzewodniczqcyRady Gminy Jan Nowak przedstawil informacjq o dzialaniach
podjgtych przez niego w okresie miEdzysesyjnym,kt6ra stanowi zalqcznlk do
protokolu.
Ad.6
Przewodnicz4cy Rady Gminy poprosit W6jta Gminy Zenona Kotarskiego
o przedstawienie sprawozdaniaz dzialalno6ci migdzysesyjnej. Sprawozdanie
stanowi zalacznlkdo orotokolu.
Ad.7
Przewodnicz4cy Rady powiedzial, 2e projekty uchwal omawiane byly na
Komisjach StatychRady Gminy.
Nastqpnieprzystqpionodo podjgciauchwal w sprawie:
l)

zmianyUchwatyRadyGminyDomaszowice
Nr IV/16/06z dnia28 grudnia2006r.
w sprawieuchwalenia
bud2etugminyna 200'7r.

Projekt uchwaly przedstawilaZofta Zbroszczyk.
projektu uchwaly nie bylo pytan.
Do przedstawionego
Uchwalgpoddanoglosowaniu.
W glosowaniuj awnym udzial wziplo l4radnych.
- za 74 radnych
- przeciw- 0
- wstrzymalosig- 0
Uchwalazostalapodjpta jednoglo6nie.

2) uchwalenia
bud2etugminyna 2008rok.
Projektuchwaly przedstawilaZofia Zbroszczyk,kt6ra r6wnie2przeczltalauchwalg
Nr 516/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. Skladu OrzekajqcegoRegionalnejIzby
Obrachunkowejw Opolu nt. opinii o przedlo2onymprojekcie bud2etugminy na
2008r.
projektuuchwaly nie bylo pytan.
Do przedstawionego
Uchwalqpoddanoglosowaniu.
W glosowaniujawnym udzialwziglo 14 radnych.
-zallradnych
- przeciw- 0
- wstrzymalosig- 3 radnych
Uchwala zostalapodjgta wigkszo5ciqglos6w.
3) zmiany uchwaly Rady Gminy Domaszowice Nr XXVII/94107 z dnta
24 kwietnia 1997 r. w sprawie przyst4pienia Gminy Domaszowice do
programu,,Odnowawsi" w wojew6dawie opolskim.
Projekt uchwalyprzedstawilaHelenaMalacryriska.
projektu uchwatynie bylo pytai.
Do przedstawionego
Uchwalqpoddanoglosowaniu.
W glosowaniuj awnym udzial wziglo 14 radnych.
- za 14 radnych
- przeciw- 0
- wstrzymalosig- 0
Uchwalazostalapodjgta jednoglo5nie.
4) okreSlenia wysoko6ci oraz szczeg6lowych warunk6w przyznawania
nauczycielomdodatk6w: motywacyjnego,funkcyjnego i za warunki pracy
oraz innych skladnik6w wynagra&ania, a takje wysokoS6oraz szczeg6lowe
zasady przyznawaniai wyplacania dodatku mieszkaniowegoroku 2008 w drodzeregulaminu.
ProjektuchwalyprzedstawilZdzislawWesoty.
projektuuchwaly pytania zadawali:
Do przedstawionego
- Radny Roman Matkowski.poprosil o dokladniejszeom6wienie rozdziahr4 - za

warunki pracy, punktu 2 - w warunkach trudnych i uci4zliwych. Zapytal czy
warunki trudnei uciq.zliwemaj4 miejscena terenieGminy.
Odpowiedzi udzielil Zdzislaw Wesoly, kt6ry poinformowal, 2e w szkolach
podobnie jak i w innych zakladach wystgpujq zar6wno warunki trudne jak i
uciqzliwe dla zdrowia ( pracowniechemiczne,komputerowe,zajg6 technicznych
itp.). Dodatekten przyslugujezakaldqprzepracowan4godzingw tych warunkach.
- Radny J6zef Walas poprosilo wyja6nienierozdzialutrzeciego.
Odpowiedziudzielil Zdzislaw Wesoty,kt6ry poinformowal,ze w rozdziale3 jest
okre5lonekto przyznaje dodatek,np. dla zastQpcydyrektor4 dyrektor plac6wki
odwiatowej dla dyrektora W6jt. W paragrafie 8 regulaminu zostaly okre6lone
przedzialytego dodatku.
Uchwalgpoddanoglosowaniu.
W glosowaniuj awnym udzial wziplo 14 radnych.
- za - 1l radnych
- przeciw- 0
- wstrzymalosip- 3 radnych
Uchwala zostalapodjpta wipkszo5ciqglosriw.
5) programu wsp6lpracy z organizacjamt pozarzqdowymi oraz podmiotami
prowadzqcymidzialalno66pozy'tkupublicznego.
Projekt uchwatyprzedstawilZdzislaw Wesoly.
projektuuchwatypltania zadawali:
Do przedstawionego
- Radny Roman Matkowski zapl,talczy Ochotricza Stra'ZPoZarnazalicza siq do
organizacji pozarzqdowychi czy mo2naich zwolni6 z oplaty za wynajem sali na
zabawgtaneczna..
Odpowiedzi udzielil Zdzislaw Wesoly, kt6ry powiedzial, 2e Ochotnicza Stra2
Po2ama mo2e by6 organizacjq poi'tku publicznego z chwil4 wpisania do
Krajowego RejestruSqdowego.WigkszoS6naszychgminnych OSP takiego wpisu
nie posiadastqd nie moZnado nich stosowai w pelni przepis6w przedmiotowej
ustawy. Wesprze6finansowo Ochotnicze StraZemoZe kuizdyz nas przekazujqc
jeden procentz wlasnegoodpisupodatkowegona ich rzecz.
Uchwalqpoddanoglosowaniu.
W glosowaniuj awnym udzial wziglo 14 radnych.
- za 14 radnych
- przeciw- 0
- wstrzymalosig- 0 radnych
Uchwalazostalapodjgtajednoglo5nie.

6) ustaleniawynagrodzeniai wyrtzenia zgody na przyjgcie warto6cijednego
punktu dla pracownik6w nie bgd4cych nauczycielami zatrudnionymi
w szkolachi przedszkolach.
Projekt uchwalyprzedstawilZdzislaw Wesoly.
Do przedstawionego
projektunie bylo pytari.
poddano
glosowaniu.
Uchwalq
W glosowaniujawnym udzial wziqlo 14 radnych.
- za 14 radrrych
- przeciw- 0
- wstrzymalosiE- 0
UchwalazostalapodjptajednogloSnie.
Ad.8
Odpowiedzina zlo2oneinterpelacjeudzielil Zenon Kotarski, kt6ry powiedzial,2e
kaZdy rozs4dny kierowca dostosowuje jazdp samochodem do panuj4cych
warunk6w atmosferycznych, stwierdzil, 2e nale2ry 1eildzi(, bezpiecznie.
Poinformowal,2e Powiatowy ZarzqdDr6g jest prrygotowany do zimy. Powiedzial
r6wnie2,2eUrzqdzglaszalpotrzebqremontulub przebudowynawierzchnitej drogi
do Zarzqdt Dr6g w Namyslowie, kt6ry odwrotnie poinformowal, Ze postarasiq
poprawi6standrogi ale nie okre6lil terminuwykonaniatego zadania.
Ad.9
Wolnewnioskizglosili:
- Radny J6zef Walas zaproponowalby zr6inicowa6 kwoty za wynajem sali
w zale2no6ci
(komunia,wesele,stypa).
od iloScidni i najak4 uroczystoS6
- Soltys wsi Siemysl6w zg)osll,2e w dniu 24 i 25 grudnia 2007 r., nie bylo wody
w miejscowo6ci
Siemysl6w.
- Soltys wsi Grgbosz6wJan Sobaspowiedzial,2e r6wnie2w Grqboszowienie bylo
wody w tych dniach.
- Radny Albin Chrzanowski przypomnial o zglaszanejlampie przy wjeldzie na
plebanigw miejscowo6ciStrzelce.Poprosil o malezienie 6rodk6wfinansowychby
lampg zainstalowai.Poinformowal r6wnie2, 2e drogaod cmentarzaw Strzelcach
w strong wiaduktu kolejowego jest bardzo zniszczona, zauwa?yl, 2e przed
wiaduktemnie ma znakuinformuj4cegoo tona2umostku.
- Soltys wsi StrzelceAnna Bodzioch podzigkowalaW6jtowi Gminy za niedawno
wykonanqinwestycjqw miejscowo6ciStrzelcetj. droggkolo straznicyOSP.
- Soltys wsi Zofijriwka Jolanta Karoriska r6wniez podzigkowalaW6jtowi Gminy
za remontdrogi w miejscowoSciZoftj6wka.

- Radny Miecryslaw Dzialafski poinformowal, 2e drogowcy nie posypujq
wszystkichdr6g piaskiemlecz sypiqwybi6rczo(wedlugumania).
Odpowiedzina zgloszonewnioski w kolejno5ciudzielili:
StanislawaKramarz - kt6ra powiedziala,2e w dniu 24 grudnianast4pilaawaria
wodoci4guw Siemyslowiei dlatego mieszkaricynie mieli wody. Stwierdzila,2e
awarii nikt nie przewidzi. Poinformowala,2e w zwiqzku z awari4 kt6ra miala
niedawnomiejscew Siemyslowiebqdqprzeprowadzone
na stacji uzdatnianiawody
praceremontowo- eksploatacyjne.Powiedziala,2e przez soltys6wwsi Siemysl6w
i Grgbosz6wrozdala ogloszeniainformuj4ce, 2e w tych miejscowo6ciachmogq
wystqpii kr6tkie przer\\y w dostawiewody od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 03
stycmia2008r.
Nastppnie glos zabral W6jt Gminy Zenon Kotarski, kt6ry poinformowal, Ze
najprawdopodobniejwieS Siemysl6wbgdzie podl4czonado wodoci4guJastrzgbie
w zwi4zku z tym, 2e stacja w Siemyslowiebardzoczgstoulegaawarii (elektronika
urzqdzeh). Powiedzial, ze jeSli bqdq Srodki finansowe to tak jak m6wil na
wcze3niejszym spotkaniu, lampa zostanie zamontowana (za zgodq zakladu
energetycznego
w Namyslowie).Powiedzial,2e pozyskanieSrodk6wfinansowych
przez organizacje pozarzqdowe w latach 2007 - 2013 bpdzie duZe i najlepiej
byloby by organizacle te znajdowaty sig przy parafiach (moZna wtedy
wyremontowa6koScioty).Poinformowal, 2e parafia Strzelce dwa lata temu (za
obecnegoproboszcza)otrrymalaz UrzpduMarszalkowskiegopieniqdzei moglaje
przeznaczyfna postawienielampy przy wjeidzie na plebanig.Poinformowal,ze na
zgloszonq przez radnego Chrzanowskiego drogp bgdzie wywieziona szlaka.
Poprosil, by mieszkaricy wsi siq zmobilizowali i zorganizowali transport.
Powiedzial, 2e potrzebapostawieniaznaku informuj4cego i sypaniu piasku na
wszystkiedrogi bpdziezgloszonado ZarzqduDr6g Powiatowychw Namyslowie.
Glos zabral Albin Chrzanowski, kt6ry powiedzial, 2e ubolewa, i2 niekt6rych
radnych nie obchodzi to co dzialo sip dwadzieSciaczy trzydzie5cilat temu, Ze
zgingliludzie.
Ad.l0
W zwi4zku z wyczerpaniem porz4dku obrad - Przewodnicz4cy Rady zakohczyl
XIII sesjgRady Gminy Domaszowice.
PRZETVO

Protokalowala:
Mariola Czoch6r

Jan

RADY

