
P R O T O K Ó Ł  Nr VII/2019 

z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 marca 2019 r. 

 

Ad. 1 

 Otwarcia VII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz 

Konopa. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy  

14 radnych, co stanowi 93,33% składu, przy którym Rada może obradować  

i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1610, a zakończyła  

o godzinie 1810. 

 

 Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 

1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy 

2. Pana Marcina Oszańcę – Zastępcę Wójta 

3. Panią Ilonę Lenart -  Sekretarza Gminy 

4. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy 

 

oraz pozostałych gości (lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 

2) 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z VI 

sesji odbytej w dniu 28 lutego 2019 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był on wyłożony 

do wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy 

są uwagi do protokołu,  bądź inne propozycje w tej sprawie? 

 

 Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z  VI sesji, bez czytania. 

 

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Kornelia Kansy – za 

Waldemar Prudlik - za 

 



 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół  

z VI sesji odbytej w dniu 28 lutego 2019 r. został przyjęty jednogłośnie  

bez czytania. 

 

  Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej 

sesji w brzmieniu: 

1) Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji,  

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2) Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami. 

3) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 

2018r - Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie i KS Dąbrowa 

4) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa 

za 2018 rok. 

5) Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019. 

6) Wyrażenie zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców. 

7) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 

gminy. 

8) Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok. 

9) Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Dąbrowa. 

10) Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

11) Inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

12) Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

13) Zmiana Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok. 

14) Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje. 

15) Wolne wnioski i zapytania. 

 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Przewodniczących Komisji lub 

Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego 

porządku obrad dzisiejszej sesji? 

 

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek zgłosiła wniosek formalny o 

wprowadzenia dwóch projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 



miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w 

obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie w drodze darowizny nieruchomości, stanowiącej własność parafii 

rzymskokatolickiej pod wezwaniem Błogosławionego Czesława, położonej przy ul. 

Dębowej 2 w Lipowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie wniosek 

głoszony przez Wójta Gminy. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony 

porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowane wniosku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 



Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że porządek obrad 

dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek przedstawiła sprawozdanie ze 

swojej działalności w okresie między sesjami. 

 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dabrowa wręczyła 

zaświadczenie dla nowego sołtysa wsi Niewodniki Pana Krystiana Glomb oraz dla 

nowej rady sołeckiej wsi. 

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek wręczyła list gratulacyjny dla 

najmłodszego sołtysa w Polsce Pana Kamila Bajorko od Prezesa Krajowego 

Stowarzyszenia Sołtysów w Polsce. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego sprawozdania. 

 

  Wobec braku dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.  
 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta 

Gminy w okresie między sesjami. 

 

Ad.3. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa  

w 2018r - Gminne Zrzeszenie LZS w Dąbrowie i KS Dąbrowa 



 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawozdania. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa w skrócie omówił sprawozdania. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawioną 

informację. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że sprawozdanie  

z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2018 r. - Gminne 

Zrzeszenie LZS w Dąbrowie i KS Dąbrowa zostało przyjęta do akceptującej 

wiadomości - zał. nr 3. 

 

Ad.4. 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 

2018 rok. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do przedstawionej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną informację. 



 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Aneta Gutko – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie 

szczegółowo omówiła informację. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionej informacji. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał czy działania omówione w sprawozdaniu są 

działaniami prowadzonymi przez Komisariat Policji w Niemodlinie? 

Pani Aneta Gutko – Z-ca Komendanta KP w Niemodlinie odpowiedziała, że działania 

przeprowadzane są przez policjantów z Niemodlina za każdym razem ale czasami są to 

działania koordynowane przez Komendę Miejską lub Wojewódzka w Opolu. 

Radny Alfred Biskup – Chróścina zapytał czy coś się zmieniło jeśli chodzi o dyżur 

policjantów w Urzędzie Gminy w Dąbrowie? 

Pani Aneta Gutko – Z-ca Komendanta KP w Niemodlinie odpowiedziała, że 

dzielnicowy będzie pełnił dyżur w wyznaczonym terminie, jeżeli nie będzie możliwości 

dyżuru gmina zostanie o tym poinformowana. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawioną informację. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2018 rok została 

przyjęta do akceptującej wiadomości - zał. nr 4. 

 

 



Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę  

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Mariola Przybyła – Kierownik Referatu Organizacyjnego szczegółowo 

omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zgłoszony wniosek. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - przeciw 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2019 została jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr 

VII/46/19 stanowi zał. nr 5. 



Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców 

została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VII/47/19 stanowi zał. nr 6. 

 

Ad. 7       
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 

gminy. 



Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VII/48/19 stanowi zał. nr 7. 

 

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godz. 1705 do 1720) 

 

Ad. 8          
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok. 

 



Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że w planach jest 

stworzenie planów zagospodarowania dla wszystkich miejscowości. Będą one robione w 

poszczególnych latach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska - za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała 

Nr VII/49/19 stanowi zał. nr 8. 

 

Ad. 9    
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie 



nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Dąbrowa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady 

Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska - za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VII/50/19 stanowi zał. nr 9. 

 

Ad. 10      
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów 

oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 



Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Dyskusja: 

Radny Serafin Misiek – Prądy zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie zmiany w 

sprawie wynagrodzenia za inkaso w następującej wysokości: 

1) 0 – 500 mieszkańców – 11% zainkasowanej kwoty, 

2) 501-1000 mieszkańców – 9% zainkasowanej kwoty, 

3) 1001 i więcej mieszkańców – 7% zainkasowanej kwoty 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie wniosek formalny. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska - za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie 

projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 

 



W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska - za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 

VII/51/19 stanowi zał. nr 10. 

 

Ad. 11 
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Dyskusja: 

Radny Serafin Misiek – Prądy zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie zmiany w 

sprawie wynagrodzenia za inkaso w następującej wysokości: 

1) 0 – 500 mieszkańców – 9% zainkasowanej kwoty, 



2) 501-1000 mieszkańców – 7% zainkasowanej kwoty, 

3) 1001 i więcej mieszkańców – 5% zainkasowanej kwoty 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie wniosek formalny. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska - za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod głosowanie 

projekt uchwały z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska - za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz 



wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 

VII/52/19 stanowi zał. nr 11. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 

r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt 

uchwały. 

 

Pani Katarzyna Szafarska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, która 

przedstawia się następująco: 

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę: było 165.500,00 zł jest 

265.500,00 zł z tego: 

 było jest 

§ 

903 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 
65 500,00 65 500,00 

§ 

950 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych  
100 000,00 200 000,00 

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę było 246.742,82 zł jest 

254.710,82 zł z tego: 

 było jest 

Dział 

600 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59 858,82 59 858,82 

Rozdzia

ł 60017 
Drogi wewnętrzne 59 858,82 59 858,82 

dochody majątkowe: 

§ 6630 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

59 858,82 59 858,82 



Dział 

801 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 884,00 2 884,00 

Rozdzia

ł 80104 
Przedszkola 2 884,00 2 884,00 

dochody bieżące: 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 884,00 2 884,00 

Dział 

852 
POMOC SPOŁECZNA  184 000,00 191 968,00 

Rozdzia

ł 85295 
Pozostała działalność 184 000,00 191 968,00 

dochody bieżące: 

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 968,00 

§ 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
34 000,00 34 000,00 

dochody majątkowe: 

§ 6330 
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 
150 000,00 150 000,00 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę było 346.742,82 zł jest 

454.710,82 zł z tego: 

 było jest 

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 24 858,82 14 858,82 

Rozdział 

60017 
Drogi wewnętrzne 24 858,82 14 858,82 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 000,00 14 858,82 

wydatki bieżące, w tym: 

Zadania związane z realizacja zadań statutowych 13 000,00 0,00 

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 000,00 70 000,00 

Rozdział 

71004 
Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 70 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 70 000,00 70 000,00 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 000,00 15 000,00 

Rozdział 

75075 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 15 000,00 



Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 884,00 2 884,00 

Rozdział 

80104 
Przedszkola 2 884,00 2 884,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 2 884,00 2 884,00 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA  234 000,00 241 968,00 

Rozdział 

85295 
Pozostała działalność 234 000,00 241 968,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 34 000,00 34 000,00 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 7 968,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 

Dział 855 RODZINA 0,00 110 000,00 

Rozdział 

85505 
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 110 000,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 110 000,00 

§ 7. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi: 

 było jest 

Dochody 33 508 576,45 33 516 577,98 

Przychody 3 500 000,00 3 600 000,00 

RAZEM 37 008 576,98 37 116 544,98 

 

Wydatki 35 387 458,63 35 495 426,63 

Rozchody 1 621 118,35 1 621 118,35 

RAZEM 37 008 576,98 37 116 544,98 

 
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

projektu uchwały. 

 

Następnie przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił Uchwałę Nr 

736/2018 z dnia 13 lutego 2019 r. nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu.   

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zgłoszony wniosek. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem wniosku głosowania 14 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 



Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały 

z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dabrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok została przyjęta jednogłośnie. Uchwała 

Nr VII/53/19 stanowi zał. nr 12. 

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę 

o przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 



 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 marca 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Szafarska - Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – wstrzymał się  

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr IV/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 

Uchwała Nr VI/45/19 stanowi zał. nr 13. 

 

Ad.14 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z 

przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 



Pani Ilona Lenart - Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – wstrzymał się  

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z 

przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr VII/55/19 stanowi zał. 

nr 14. 

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości, 

stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Błogosławionego 

Czesława, położonej przy ul. Dębowej w Lipowej. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek - Wójt Gminy szczegółowo omówiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 



Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – za 

Kornelia Kansy - za 

Mariusz Konopa – wstrzymał się  

Janusz Gruszka – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec – za 

Maria Rynkowska – za 

Maria Sikora - za 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości, 

stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Błogosławionego 

Czesława, położonej przy ul. Dębowej w Lipowej została przyjęta jednogłośnie 

przyjęta. Uchwała Nr VII/56/19 stanowi zał. nr 14. 

 

Ad.16. 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował nowo wybranych 

radnych, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni mogą kierować 

interpelacje i zapytania do wójta. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do 

przewodniczącego rady – zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. 

Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zgłosić interpelacje? 

 

Interpelację przedstawił radny Alfred Biskup a następnie przekazał ją przewodniczącemu 

rady. 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała, że w ciągu 14 dni Gmina Dąbrowa nie 

uzyska odpowiedzi od Miasta Opola, gdyż tam musi trafić to pismo. 

 

Na sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego radny Waldemar Prudlik złożył interpelacje i 

wnioski. Na pisma zostały udzielone odpowiedzi i radny otrzymał te pisma. 

 

Ad. 17 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja 

Rady Gminy odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 odbędzie się wspólne 

posiedzenie Komisji. Podczas tego posiedzenia odbędzie się objazd po wsiach naszej 

gminy tj. Mechnice, Chróścina, Sokolniki, Siedliska, Prądy, Dąbrowa. Sesja 17 kwietnia 



2019 r. Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy powiedziała, że na najbliższą 

sesję nie klarują się żadne uchwały. Pan Mariusz Konopa powiedział, że sesja musi odbyć 

się jeden raz na kwartał. Jednocześnie dodał, że jeśli nie będzie materiałów to sesja się 

nie odbędzie. 

  

Radna Kornelia Kansy – Chróścina zapytała gdzie należy składować styropian? 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa powiedziała, że 

należy skontaktować się z Panem Grzegorzem Wocka – pracownikiem UG. 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa powiedział, że styropian nie jest 

kwalifikowany ani do papieru ani do plastiku. Należy go składować do czarnego 

pojemnika lub wywozić na PSZOK. 

Pan Krzysztof Wiecheć zwrócił się z prośbą o przedstawienie i rozwinięcie 

tematu transportu na terenie gminy. 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa bardzo szeroko 

omówiła proces związany z rozwiązaniem problemu transportu na naszym terenie. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz 

Konopa podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział 

w sesji. Stwierdził, że „VII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”. 

 

 
Protokołowała: 

Małgorzata Stępień 

 
 


