?no1FktProtok6l Nr XXXM2006
z odbytej w dniu 28 czerwca2006 r.
sesji Rady Gminy Domaszowice
Sesjgrozpoczqtoo godz. nw
Sesjgzakohczonoo godz.15ql
Na og6lnqliczbp
W sesji udzial wziElo

- 15 radnych
- 14 radnych

Radni byli obecni wg listy obecnoSci,kt6ra stanowi zalqcznikdo protokolu.
Ponadtow sesji udzial wziEli:
Z. Kotarski - Wdjt Gminy
Z. Wesoly-SelcretarzGminy
A. Trzewik * SkarbnikGminy
Pracownicy (JrzqduGminy, soltysi wsi, oraz zaproszenigofcie.
Sesji przewodniczyl p. Jan Nowak - PrzewodniczqcyRady, ktory na podstawie
listy obecnoScistwierdzil prawomocnoSd
obrad.

\-

Proj ekt porz4dku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjpcieporz4dku obrad.
3. Przyjpcie protokolu z ostatniej sesji.
4. Interpelacj e i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodnicz4cego
Rady Gminy o dzialaniachpodjgtych
w okresie migdzysesyjnym.
6. Sprawozdaniez dzialalnoSciW6jta Gminy w okresie migdzysesyjnym.
7. Informacj a z dzialalnoSciKomunalnego Zwi4zku Wodno - Sciekowego
na terenie gm. Domaszowice.
8. Informacj a z dzialalnoSciIzby Rolniczej w Opolu oraz nt. doplat
bezpoSrednichdla rolnik6w.
9. Informacj a z realizacji Planu Ochrony Srodowiska orarzPlanu Gospodarki
Odpadami.
10. Analiza Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice.
11. Analiza aktualnoScistudium i miejscowychplan6w zagospodarowania
przestrzennego.
12. Podjpcieuchwaly w sprawie:
przestrzennego
1) Aktualizacji miejscowegoplanu zagospodarowania
wsi Strzelce.
2) Aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Domaszowice.
3) Wyrazeniazgody naulyczenie nieruchomoScistanowiqcejwlasnoSdgminy.
4) WyraZeniapoparciadla StanowiskaPrezydent6w,Burmistrz6w i W6jt6w Gmin
Opolszczyznyz dnia 17 maja2006 r. w sprawiekoniecznoScizmiany algorytmu
podzialu Srodk6w z Unii Europejskiej pomiEdzy 16 regionalnychprogram6w
operacyjnych.

5) Wyrazenia poparcia dla StanowiskaPrezydent6w, Burmistrzow i Wojt6w
' Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie koniecznoSci
zastosowania algorytmicznego podzialu pomiEdzy gminy polowy Srodk6w
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj ew odnw a Opolskiego.
6) Wyrazeniapoparciadla StanowiskaPrezydent6w,Burmistrz6w i W6jt6w Gmin
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie koniecznoScipoprawienia
konkursowej metody podzialu Srodk6w w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj ew 6dztwa Opolskiego.
7) Zmiany uchwaly Nr XXDVl84l05 Rady Gminy Domaszowice z dnia
28 grudnia2005 r. w sprawieuchwaleniabudzetugminy na2006 r.
8) UchwaleniaStatutuSolectwaDomaszowice.
9) UchwaleniaStatutuSolectwaWlochy.
10) Uchwalenia Statutu SolectwaDziedzice.
11) UchwaleniaStatutuSolectwaPolkowskie.
12) UchwaleniaStatutuSotectwaWoskowiceG6rne.
13) UchwaleniaStatutuSolectwaStrzelce.
14) UchwaleniaStatutuSolectwaGrgbosz6w.
15) UchwaleniaStatutuSolectwaSiemysl6w.
16) UchwaleniaStatutuSolectwa Wielolgka.
17) UchwaleniaStatutuSolectwaNowa WieS.
18) Uchwalenia Statutu Solectwa Zofijowka.
19) Zmiany uchwaly Nr XX)V190/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia
19 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Domaszowicena lata 2006-2008.
20) Przyst4pienia Gminy Domaszowice w roli partnera do przedsigwziEcia
majEcegona celu wdrozeniepodejSciaLeader.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknigcie obrad sesji.
Powy2szy projekt porzqdku obrad radni w glosowaniu jawnym przyjpli
jednogloSnie.

Ad. 3
Protok6l z ostatniej sesji byt wylozony do wgl4du na sali obrad, w zwiqzku
z tym Przewodniczqcy Rady zaproponowal przyjpcie protokolu bez
odczytywania. Radni w glosowaniu jawnym powyhszq propozycjE i protok6tr
przyj 1li j ednoglo Snie.
Ad.4
Interpelacje i zapytania:
Brak zapytahi interpelacji.

Ad. 5
Informacjg o dzialaniachpodjgtych w okresie migdzysesyjnymprzedstawil
Przewodniczqcy
RadyJanNowak- informacjaw zalqczeniu.
Ad. 6

Sprawozdanie z dzialalno6ci w okresie migdzysesyjnym przedstawil W6jt
Gminy Zenon Kotarski - informacja w zalqczeniu.
Ad.7
Informacjg z dzialalnolci Komunalnego Zwiqzku Wodno
Sciekowego
przedstawil Przewodniczqcy Zarzqdu
Wojciech Piszczalka informacja
w zalqczeniu.
Do przedstawionejinformacji pytari nie bylo.
Ad. 8
Informacjg z dzialalnoSci Izby Rolniczej w Opolu przedstawil Prezes lzby
Rolniczej - Herbert Czaja - informacja w zalqczeniu.
Do przedstawionejinformacji pytania zadal.Radny JanuszSarnicki:
- C"y doplaty do paliwa rolniczego beda wyplacane tylko na podstawie
przedstawionych faktur czy ryczahowo - Czy termin skladanych wniosk6w
rolnoSrodowiskowychzmienit sig tylko dla rolnik6w kt6rzy skladajqwniosekpo
raz pierwszyczy dla wszystkichrolnik6w - Co to jest gospodarstworolne - Kto
otrzymuje doplatg do paliwa przy dzierhawionympolu.
- Odpowiedzi udzielil Pan Herbert Czaja informuj4c, 2e nale2y brac faktury
na zakuppaliwa, bo tylko one bEdquprawniatdo otrzymaniadoplaty.
Dla rolnik6w kt6rzy skladaj4 po raz pierwszy wniosek rolnoSrodowiskowy
termin zostal przesuniEty,natomiast dla tych ktorzv skladaj4 wniosek po raz
kolejny termin pozostalbez zmian.
Gospodarstworolne to sqzar6wnogrunty wlasnejak i dzierzawione.
Rolnicy miqdzy sob4powinni ustali6 kto bEdziesiq staral o doplatEdo paliwa
czy wlaficiciel, czy dzierhawca.UrzqdbEdzie rozpatrywal zlolone wnioski i ma
5 lat na sprawdzeniepoprawno$ci zawafich w nich danych.
Ad. 9
Informacjq z realizacji Planu Ochrony Srodowiska oraz Planu Gospodarki
OdpadamiprzedstawilInspektor Roman Gil.
Do przedstawionejinformacji pytari nie bylo.
Ad. 10
Analizq Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice przedstawila
Kierownik Referatu Organizacyjnegoi Spraw Obywatelskich - DagmaraBak.
Do przedstawionejinformacji pytari nie bylo.
Ad. l1
Analizg aktualnoSci studium i miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennegoprzedstawila Inspektor - Stanislawa Kramarz - informacja
w zaLqczeniu.

- Radny JaroslawN-ufiniowskizapytatrczy nie powinno siq wyznaczy(,w studium
obszar6wnarahonychna niebezpieczefistwo
powodzi, dotyczy to miejscowoSci
Strzelce.
Odpowiedzi udzielila StanislawaKramarzinformujqc, 2e terenywsi Strzelcesq
nara2onetylko na lokalne podtopienia.
Ad. t2
Podjgcieuchwal:
1) projekt uchwaly Nr XXXlVl2l6l06 w sprawie aktualizacji miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
wsi Strzelce.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
2) projekt uchwaty Nr XXXIV|2I7|06 w sprawie aktualizacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenrrego wsi Domaszowice.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
3) projekt uchwaty Nr XXXIV1218/06 w sprawie wyrahenia zgody nau?yczenie
nieruchomoScistanowiqcejwlasnori6gminy.
W glosowaniu jawnym udzial wziqlo 14 rcdnych - uchwala zostala podjgta
jednoglo6nie.
4) projekt uchwaty Nr XXXIVl2l9l06 w sprawie wyrazenia poparcia dla
StanowiskaPrczydent6w,Burmistrzow i Wojt6w Gmin Opolszcryzny z dnia 17
maja 2006 r. w sprawie koniecznoSci zmiany algorytmu podziatu Srodk6w z
Unii EuropejskiejpomiEdzy16 regionalnychprogram6woperacyjnych.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
5) projekt uchwaly Nr XXXIV|220|06 w sprawie wyrahenia poparcia dla
Stanowiska Prezydent6w, Burmistrz6w i W6jt6w Gmin Opolszcryzny z dnia
17 maja2006 r. w sprawiekonieczno5cizastosowaniaalgorytmicznegopodzialu
pomiEdzy gminy polowy 6rodk6w z Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj ewodztwa Opolskiego.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjEta
jednogloSnie.
6) projekt uchwaly Nr XXXIVl22ll06 w sprawie wyrahenia poparcia dla
StanowiskaPrezydent6w,
Burmistrz6wi W6jt6w Gmin Opolszczyznyz dnia 17

maja 2006r. w sprawiekonieczno5cipoprawieniakonkursowejmetodypodziatu
Srodk6w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Opolskiego.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
7) projekt uchwaly Nr XXXIV|222|06 w sprawie zmiany uchwaly Nr
XXDVl84105 Rady Gminy Domaszowicez dnia 28 grudnia2005 r. w sprawie
uchwaleniabudzetusminy na2006 r.
W glosowaniu jawnym udzial wziglo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
\v

8) projekt uchwaly Nr XXXlVl223l06 w sprawie uchwaleniaStatutuSolectwa
Domaszowice.

W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
9) projekt uchwaly Nr XXXlYl224l06 w sprawie uchwaleniaStatutuSolectwa
Wlochy.
W glosowaniu jawnym udzial wziqlo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
10) projekt uchwaly Nr XXXIV|225|06 w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
Dziedzice.
\-

W glosowaniu jawnym udzial wziglo 14 radnych - uchwala zostaLapodjqta
jednogloSnie.
11) projekt uchwaly Nr XXXIV1226106w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
Polkowskie.
W glosowaniu jawnym udzial wziEho 14 radnych - uchwala zostala podjEta
jednogloSnie.
12) projekt uchwaly Nr XXXIV1227106w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
WoskowiceG6rne.
W glosowaniu jawnym udziaL wziqlo 14 radnych - uchwala zostaLapodjgta
jednogloSnie.
13) projekt uchwaly Nr XXXIV122810.6w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
Strzelce.
s

W glosowaniu jawnym udzial wziplo 14 radnych - uchwala zostala podjEta
jednogloSnie.
14) projekt uchwaly Nr XXXM229|06 w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
GrEbosz6w.
W glosowaniu jawnym udzial wziplo 14 radnych - uchwala zostata podjqta
jednogloSnie.
15) projekt uchwaly Nr XXXIV1230106w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
Siemysl6w.
W glosowaniu jawnym udzial wziglo 14 radnych - uchwala zostala podjEta
jednogloSnie.
16) projekt uchwaly Nr XXXIV1231/06 w sprawie uchwaleniaStatutuSolectwa
Wielolgka.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
17) projekt uchwaly Nr XXXM232|06 w sprawie uchwaleniaStatutuSolectwa
NowaWieS.
W glosowaniu jawnym udzial wziqlo 14 radnych - uchwala zostala podjEta
jednoglo6nie.
18) projekt uchwaly Nr XXXIV1233106w sprawieuchwaleniaStatutuSolectwa
\v

Zofrj6wka.

W glosowaniu jawnym udzia\ wziglo 14 radnych - uchwala zostala podjEta
jednogloSnie.
19) projekt
uchwaly Nr XXXIV 1234106 w sprawie zmiany uchwaty
Nr XXX/190106Rady Gminy Domaszowicez dnia 19 stycznia2006 r. w sprawie
uchwaleniaWieloletniegoProgramuInwestycyjnegoGminy Domaszowicena lata
2006-2008.
W glosowaniu jawnym udzial wziElo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
20) projekt uchwaly Nr XXXIV 1235106w sprawie przystqpieniaGminy
Domaszowicew roli partnerado przedsigwzipciamaj4cegona celu wdroZenie
podejScia
Leader.

W $osowaniu jawnym udzial wziglo 14 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie.
Ad. 13
Brak odpowiedzi ze wzglqdu na brak interpelacji i zapytahradnych.
Ad. 14
Wolne wnioski:
Przewodniczqcy Rady poprosil Pana Leszka Malolepszego aby zapoznal
Radnych ze swoj4 propozycjqzakupu dzialki nale2qcejdo mienia gminy kolo
ko5ciolaw Domaszowicach.Pan Malolepszypoinformowal radnych 2e dzialkg
tE chcialby przeznaczyt do prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej tzn.
sprzeda?ynagrobk6w. Zapytaljaki bylby okres oczekiwanrana decyzjg oraz czy
IJrzqd wystawi tg dzialkE do przetargu.
Glos zabral W6jt Gminy Zenon Kotarski informujqc, ze Urzqd musialby
wydzieli6 tg dzialkE, zrobic dojazd do tej dzialki, dlatego konieczna jest
informacja czy zainteresowanyna pewno przyst4pi do przetargu.Przygotowanie
i zbadanietego tematu wymaga czasu.Odpowiedzi naleiry sig spodziewa6na
nastEpnejsesji.
Przewodniczqcy Rady podzigkowal Panu Malolepszemu i poprosil
o zadawaniepyta6.
Pytania kolej no zadawali:
- Radna Bogumila Jaremko - zapytala dlaczegonie ma jeszcze w BIP-ie
zamieszczonego protokotru z ostatniej sesji oraz czy bgdzie opr6cz
wymienionych w informacji Wojta kolonii zorganizowana kolonia
w StaroSciniei jakie sq kryteria uczestniczeniaw niej. StwierdziLar6vtnie2,i2
W6jt nie zrozttmial dobrze zadanegopytania na ostatniej sesji, pytanie brzmialo
dlaczegojest tak drastycznarohnica migdzy zarobkami kierownik6w O6rodk6w
Pomocy Spolecznej oSciennych gmin, a kierownikiem OSrodka Pomocy
SpolecznejGminy w Domaszowicach.
Odpowiedzikolejno udzielali:
- Kierownik Referatu Organizacyjnegoi Spraw Obywatelskich Dagmara Bak
informuj4c, iz protok6l zamieszczany jest po przyjEciu go przez radnych
na nastgpnej sesji. Taka forma jest r6wniez przyjpta w innych gminach.
WczeSniejsze zamieszczenieprotokolu naleLalobytraktowa6jako projekt.
- W6jt Zenon Kotarski poinformowal, ze kolonii w Staro6cinie nie bgdzie
poniewaz nie ma chgtnych dzieci.Dnia 29-06-2006r. odbEdzie siQ spotkanie
z dyrektorami szk6l i W6jt zapyta jeszczeraz czy zorganizowadwypoczynek
w StaroScinie.
- Helena Marszalek stwierdzila, i2 nie jej rzeczq jest ,,zaglqdai w pobory"
kolezanek z oSciennychgmin, ale spotykaj4c sig z nimi wie, ze posiadajq
wyksztalcenieSredniei gdyby stracily pracQnie moglyby ponownie stara6sig

o przyjgcie na takie stanowiskoz tym wyksztalceniem.Stwierdzilar6wnie2, 2e
jej pbborynie sqtajemnic4.
- Sekretarz Gminy Zdzishaw Wesoly poinformowal Radnych, 2e sprawdzil
Kierownika OSrodka Pomocy Spotrecznej
anga? Pani Marszalek
i stwierdzil, 2e ustalone tam pobory se zgodne
w Domaszowicach
z obowiqzujAcqtabel4 zaszeregowari.Przypomnial r6wnie| o fakcie, 2e do
kompetencji W6jta nale2y ustalanie i przyznawanie wynagrodzenia zar6wno
pracownikom UrzEdu Gminy jak i kierownikom jednostek samorz4dowych
Gminy.
- Radny Jan Nowak zawnioskowal o zakup urzqdzenia do nagrywania
przebiegusesji.
Odpowiedzi udzielila Pani Skarbnik informuj4c, i2 wczeSniejz pani4 Mariol4
Czoch6r przeprowadzonona ten temat rozmowQ. JeSli W6jt na taki zakttp
wyrazi zgodgto dyktafon zostaniezakupiony.
- Soltys wsi Siemysl6w Stanislaw Wesolowski zapytal: czy bEdziewykonana
zatoczkakolo przystanku autobusowegooraz czy bgdzie wykoszony park.
Odpowiedzi udzielil W6jt Gminy - Zenon Kotarski informujqc, ze wykonanie
zatoczki to zadame powiatu. Poinformowal ponadto, 2e gmina obecnie
dysponujedwoma pracownikamigospodarczymido wykonywania pilnych prac
remontowych w szkolach, przedszkolu, urzEdzie gminy i cmentarzu
komunalnyffi, d prac tych jest bardzo du2o. W roku ubieglym przy pracach
interwencyjnych w gminie bylo zatrudnionych 10-ciu bezrobotnych. W tym
roku takich prac w gminach juz sig nie prowadzi. Prowadzonesq tylko prace
spoleczno-u?yteczne.Se to prace okresowe (zatrudniony bezrobotny pracuje
tylko l0 godzin w tygodniu).
- Soltys wsi Zofij6wka Jolanta Karoriska zapytala czy ktoS byl na mostku
w stronqSiemyslowa,bo mostekjest zniszczony.
Do zadanego pytania ustosunkowal siQ W6jt Gminy, stwierdzajqc, 2e po
sprawdzeniuna miejscu stanutechnicznegomostu zostan4podjgte odpowiednie
decyzje.
- Radny J6zef Prowideniec zapytaLczy bgdzie zmianarozkladu jazdy autobusu
szkolnego.
Odpowiedzi udzielit W6jt Gminy - Zenon Kotarski informujqc,2e jeszczenie
ma zmiany rozkladu jazdy autobusu szkolnego. Bqdzie on ustalony przed
rozpoczeciemroku szkolnego,kiedy bEdzie wiadomo o ktorej godzinie bedq
rczpoazynaly sig zajEcia.
- Radny Stanislaw Stanislawczyk zapytal czy bEdzie malowana czg36 nie
wymienionego ogrodzenia na cmentarzuw Domaszowicach. Zapytal r6wnie2
kiedy bEdqwycinanelipy na osiedluw Domaszowicach.
Odpowiedzi udzielit W6jt Zenon Kotarski informujqc, 2e ogrodzenie bEdzie
pomalowane,ale ze wzglgdu na ogrom prac i brak ludzi trzebatrochg poczeka(,.
- Radny Jaroslaw LaZniowski poinformowal, 2e w cmvartek w szkole
dzieciom plecaki. Skradzionoje z korytarza,
w Strzelcachzostaty uL<radzione
poniewaz wychowawczyni nie pozwolila ich schowa6 do klasy. Nalezaloby

wyjaSni6dlaczegonie pozwolonozlozyc plecak6ww klasie. Stwierdzil r6wnie2,
2e w Strzelcachkolo krzyhanalety wykona6nowy asfalt,a nie latac dziury.
W6jt Gminy Zenon Kotarski - odpowiedzial, iz sprawdzi dlaczegonauczyciel
nie pozwolil zlo2y6 plecak6w w klasie. Co do latania lub polozenia nowego
asfaltu zadecyduje Zarzqd Dr6g.
- Soltys wsi Wielolpka Maria Wolosryn poinformowala, o wybitej szybie na
przystankuautobusowymw Wielolgce.
- Soltys wsi Strzelce Anna Bodzioch zapytalaczy w ramach gwarancji mo2na
usunq6 usterki w asfalcie kolo koSciola w Strzelcach w stronE cmentarza.
Stwierdzila, 2e tablice ogloszeniowe se bardzo zniszczone, zapytala czy bedA
zakupionenowe lub naprawionestare.
- Radny Miecryslaw Dzialariski poprosil o polatanie drogi gminnej do stacji
PKP w Grgboszowie.Zapytal kiedy bede zrobione lawki na boisku, poniewaz
obecnie stwarzajq zagrohenie. Stwierdzil, iz trzeba wykosi6 pobocza dr6g
i wstawi6 szybgw przystanku.
- Soltys wsi Strzelce Anna Bodzioch poinformowala, 2e na strychu Swietlicy
nale2aloby wymienid okna poniewaz
Wiejskiego Centrum Kultury
s4 spr6chniale.Nie muszqby6to okna nowe.
- Radny Marian Bagiriski zapytal azy mohna zakupil popielniczki
do Swietlicyw Strzelcach.
- Radny Jaroslaw N-af;niowskizapytul "ry po ostatnich zamieszkachbgd4 sig
dalej odbywaly dyskotekiw Domaszowicach.
- Soltys wsi Wlochy Wladyslaw Dubowiecki zapytal czy w ustawie
o wywozie nieczystoScijest zapis m6wi4cy, 2e przewoinik ma obowiqzek
dezynfekowadkosze.
Odpowiedzi udzielil Roman Gil informuj4c, 2e w obowi4zuj4cej
do paLdziernika br. decyili (zezwoleniu na wyw6z odpad6w komunalnych
z terenuGminy Domaszowice),nie ma obowi4zku dezynfekcji.Taki obowi4zek
zostaniewprowadzony nowe decyzjq.
Ad. 15
W zwiqzku z Wczerpaniem porzqdku obrad - PrzewodnrczqcyRady zakonczyl
XXXN sesjERady Gminy Domaszowice.

Protokolowala:
Mariola Czoch6r
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