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P R O T O K Ó Ł  Nr XIV/2019 

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

 

Ad. 1 

 Otwarcia XIV 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 1506, a zakończyła o godzinie 1742. 

 

 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 

 

(lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z XIII 

odbytej w dniu 28 października 2019 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był wyłożony do 

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

uwagi do protokołów, bądź inne propozycje w tej sprawie? 

 

 Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z XIII sesji, bez czytania. 

 

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

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół  

z XIII sesji odbytej w dniu 28 listopada 2019 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania. 

 

  Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej 

sesji w brzmieniu: 

1) Sprawy regulaminowe: 
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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 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-

2020. 

4) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę 

źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana 

źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”, 

b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

c) zmiany uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie planu 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, 

d) zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 

r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa, 

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 

od nieruchomości na 2020 rok, 

g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok, 

h) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

i) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty, 

j) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok, 

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

5) Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje. 

6) 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? 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek 

zgłoszony przez Wójta Gminy Dąbrowa. 
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 14 

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego sprawozdania. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina w imieniu rodziców dzieci przedszkolnych 

podziękował za zrobienie drogi przy przedszkolu w Chróścinie. Jednocześnie dodał, 

że miało to zapewnić bezpieczeństwo ale nie do końca wszyscy rodzice wiedzą o tej 

zmianie. Należy poprosić Panią Dyrektor PP w Chróścinie aby rozmawiała  

z rodzicami, że mogą już korzystać z tej drogi i zapewnić bezpieczeństwo swoim 

pociechom. 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta powiedział, że jest wniosek o zmianę 

organizacji ruchu w tym miejscu, któremu gmina się przychyli. 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa powiedziała, że  

w wielu jednostkach samorządu terytorialnego na terenie kraju są problemy  

z budżetem na kolejny rok. W gminie Dąbrowa trwały burzliwe rozmowy i budżet 

został złożony do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie ustawowym do 15 listopada br. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że prace były bardzo 

burzliwe. 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa powiedziała, że 

wiele zadań zostało delegowanych na gminę co bardzo obciążyło budżet gminy, np. 

podwyżki dla nauczycieli. Subwencja oświatowa jest zbliżona do roku poprzedniego 

a wynagrodzenia trzeba zaplanować. 
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Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice dodał, że nie jest winą nauczycieli, że 

nastąpiło obciążenie budżetu, natomiast jest to niekonsekwencja rządu. 

Szkolnictwo, zdrowie i bezpieczeństwo jest zadaniem rządu, które desygnuje 

zadania na jst. Za tym nie idą żadne środki finansowe. 

Radna Maria Sikora – Narok podziękowała za udział w święcie Marcina  

w sołectwie Narok. 

 

  Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.  
 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem sprawozdania 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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – 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 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Dąbrowa na lata 2017-2020 za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r. 

 

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 listopada 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 informację. 
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Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że w gminnej ewidencji zabytków gminy 

Dąbrowa znajduje się 347 obiektów. Grono osób, posiada takie obiekty na swoim terenie 

a może w przyszłości będzie chciała pozbyć się tego. Jaka jest procedura likwidacji takich 

obiektów, wpisanych w GEZ?? 

Pani Mariola Przybyła – Kierownik Referatu Organizacyjnego powiedziała, że 

wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawioną informację. 

 

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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że sprawozdanie  

z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2017-

2020 za okres od listopada 2017 r. do października 2019 r. została przyjęta jednogłośnie 

przyjęta. (zał. nr 3). 

 

Ad.4a 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na 

wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe”. 

 

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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Wocka – Główny Specjalista UG 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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł 

ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na 

ekologiczne w gminie Dąbrowa – działania pilotażowe” została przyjęta jednogłośnie 

przyjęta. Uchwała Nr XIV/116/19 stanowi zał. nr 4. 

 

Ad.4b 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radego 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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Małgorzata Zaparta – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały. 
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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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 została przyjęta 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XIV/117/19 stanowi zał. nr 5. 

 

Ad.4c 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie planu 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. 

 

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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Jeziorański – Dyrektor GZEASiP szczegółowo omówił projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 
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 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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 

Uchwała Nr XIV/118/19 stanowi zał. nr 6. 

 

Ad.4d 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 

2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy 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 odbytym w dniu 21 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Jeziorański – Dyrektor GZAESiP szczegółowo omówił projekt 

uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 
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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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 

Uchwała Nr XIV/119/19 stanowi zał. nr 7. 

 

Ad.4e 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 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 odbytym w dniu 21 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Marcin Oszańca - Zastępca Wójt Gminy Dąbrowa 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. 
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Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie 

przyjęta. Uchwała Nr XIV/120/19 stanowi zał. nr 8. 

 

Ad.4f 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od 

podatku od nieruchomości na 2020 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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośne 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 projektu 

uchwały. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że każdego roku rada podnosi stawki 

podatku. Kwoty te na pewno obciążają budżet każdego mieszkańca. Jednocześnie dodał, 

że może w latach następnych będą dochody z innych źródeł i być może podatki nie będą 

podwyższane. Pan Biskup dodał, że wójt Łubnian prowadzi kampanię „Tutaj mieszkam, 

tutaj płacę podatki”. Zwrócił się z apelem do Wójta o podobną kampanię dla naszych 

mieszkańców poprzez ulotki, informacje na stronie itp. 

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

kampania jest już prowadzona przez Gminę Dąbrowa. Jednocześnie dodała, że gmina 
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Dąbrowa jest atrakcyjnym miejsce do zamieszkania. Powstają nowe domy, mieszkańcy 

domagają się dróg oświetlenia itp. Na te inwestycje potrzebne są środki finansowe, które 

powinny pochodzić od mieszkańców zamieszkujących gminę Dąbrowa. Kampania już 

ruszyła w gazetce ale będzie również monitorowana w Urzędzie Stanu Cywilnego poprzez 

wydawanie każdej osobie meldujące informacji wraz z deklaracją. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że gmina Dąbrowa jest atrakcyjna 

do zamieszkania ale również powinna być atrakcyjna dla inwestorów, którzy zasilą budżet 

gminy. 

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbik Gminy powiedziała, że stawki podatki gminy są 

niższe niż maksymalne stawki proponowane przez ministra. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że należy przygotować informację 

dla mieszkańców o podatkach – skąd te podatki i dlaczego są podnoszone. 

Radna Maria Sikora – Narok zapytała gdzie można udzielać takich informacji,  

w szkołach, przedszkolach również? 

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

a nawet trzeba mówić wszędzie, w szkole, przedszkolu a nawet nowym mieszkańcom, 

którzy się wybudują lub kupią dom. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwny nie było, 1 radny  wstrzymał się od 

głosu. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – wstrzymała się 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od 

nieruchomości na 2020 rok została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XIV/121/19 

stanowi zał. nr 9. 

 

Ad.4g 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. 
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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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośne 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 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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok została 

przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XIV/122/19 stanowi zał. nr 10. 

 

Ad.4h 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

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

jednogłośne pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Wocka – Główny Specjalista UG szczegółowo omówił projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat projektu 

uchwały. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że gminy sąsiednie również wprowadzają 

takie uchwały. W związku z tym zapytał czy mieszkańcy skorzystają, jak to wpłynie na 

wysokość stawki? 

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że w systemie funkcjonuje 

ok. 2000 gospodarstw, z tego ok. 300 gospodarstw skorzysta z ulgi i złoży nową deklarację. 

Kwota ta będzie wynosić ok. 4000 zł. Na pewno uszczupli to budżet gminy, ale nie aż tak. 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że jego zdaniem będzie to przepis 

„martwy” ale poprosił o wytłumaczenie czym to będzie skutkować dla mieszkańca gminy? 

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że skorzystanie z takiej 

ulgi zobowiązuje gospodarstwo do samodzielnego składowania bioodpadów  

w kompostowniku a jednocześnie nie będzie mógł korzystać z PSZOK-u. 

Radny Serafin Misiek – Prądy zapytał od kiedy będzie można składać nowe deklaracje? 

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że ulga obowiązywać 

będzie od 1 kwietnia, zgodnie z uchwałą. Jeśli chodzi o deklaracje to na najbliższych sesja 

zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie deklaracji, które będzie uwzględniała 

możliwość skorzystania z ulgi. Deklarację będzie można składać do 10 maja 2020 r. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że skorzystanie z ulgi 1 zł blokuje 

możliwość skorzystania z PSZOK-u w zakresie bioodpadów, tym bardzie że została 

zniesiona ilość wywożonych odpadów bio na PSZOK. 

Rada Kornelia Kansy – Chróścina poprosiła o wytłumaczenie procedury korzystania  

z kompostownika, brązowego kubła itp. 

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że w przypadku osób, 

które nie deklarują swojego kompostownika, taka osoba może skorzystać z brązowego 

pojemnika – typu bio oraz może skorzystać z PSZOK-u. Dodatkowe obciążenie nie 

obowiązuje od X-2017 r. Jednocześnie dodał, że zwolnienie naliczane jest miesięcznie  

1 zł, czyli rocznie 12 zł. 

 

Wobec braku dalszej 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 
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Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne została przyjęta większością 

głosów. Uchwała Nr XIV/123/19 stanowi zał. nr 11. 

 

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę o godz. 1620 – 1630) 

 

Ad.4i 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty. 

 

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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Wocka – Główny Specjalista UG szczegółowo omówił projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat projektu 

uchwały. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że główny ciężar opłaty spoczywa na 

gospodarstwa 1, 2, 3 i 4 osobowe. W związku z tym zapytał kiedy i czy trzeba będzie 

zmienić sposób naliczania opłaty? 

Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG odpowiedział, że jest to decyzja rady 

gminy. Będzie się to wiązało z podjęciem nowej uchwały i składaniem nowych deklaracji 

przez mieszkańców gminy. Zmieniając stawkę naliczania od osoby kwota ta będzie 

wynosić ok 19-20 zł. 
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Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że podjętą uchwałę w sprawie stawek 

podatku należy przedstawić w gazetce gminnej i powiedzieć, że te stawki nie są zależne 

od nas, gdyż stawki rosną odgórnie. 

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

wysokich opłat za odpady dot. całego kraju. Na tę cenę składa się opłata marszałkowska 

oraz koszty firmy obsługującej wywóz odpadów. Ceny kalkuluje się na podstawie 

zeszłorocznych danych i symulacji, natomiast korekta przychodzi na koniec roku 

rozliczeniowego. Jednocześnie dodała, że najwięcej śmieci produkują gospodarstwa 1 i 2 

osobowe. Gmina nie może dokładać do opłat za odpady. Pani Wójt czczegółowo opisała 

procedurę nalicza opłat za odpady. 

Radny Andrzej Pochopień – Nowa Jamka powiedział, że nie zgadza się z opinią, że 

gospodarstwa 1 i 2 osobowe produkują więcej odpadów, wieloosobowe produkują ich 

więcej. Jednocześnie dodał, że jest za naliczaniem opłat za odpady od jednej osoby. Koszty 

ponoszone przez gminę muszą się zbilansować. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że mowa tu o pewnym systemie – 

produkcja śmieci – odbiór – składowanie. Brak ostatniego elementu - przetwarzanie. 

Opłaty będą wzrastały, ponieważ głównym sposobem na przetwarzanie jest ich 

składowanie. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciwny, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – przeciw 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – wstrzymał się 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – wstrzymał się 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr XIV/124/19 stanowi zał. nr 12. 

 

Ad.4j 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dąbrowa  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
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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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Wocka – Główny Specjalista UG szczegółowo omówił 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 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Dąbrowa w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania 

tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 

XIV/125/19 stanowi zał. nr 13. 

 

Ad.4k 

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. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 21 listopada 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 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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała 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 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała 

Nr XIV/126/19 stanowi zał. nr 14. 

 

Ad.4l 

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 listopada 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 
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 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 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 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – 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. Uchwała Nr 

XIV/127/19 stanowi zał. nr 15. 

 

Ad.5 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, 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? 

 

Nikt z radnych nie złożył interpelacji. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja 

Rady Gminy odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 1500, 12 grudnia 2019 r. o godz. 1500 

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji. 
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Pani Maria Śmigielska – Sołtys wsi Narok zapytała czy gmina Dąbrowa będzie miała 

MZK? Jednocześnie zapytała czy jest szansa aby linia MZK dojeżdżała do Naroka przez 

Żelaznę i Niewodniki 

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że od 2012 r. gmina 

korzysta z MZK. 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta powiedział, że odbywały się rozmowy z miastem 

Opole dot. linii w stronę Karczowa i Prądów oraz były wysyłane pisma w sprawie 

pozostałych miejscowości. W pewnym momencie zaświeciło się zielone światełko jednak 

po otrzymaniu kosztów, kalkulacja była bardzo wysoka. W tym momencie rozmowy 

zostały wstrzymane. MZK boryka się z problemem realizacji linii na terenie Opola – strajk 

kierowców. Takie problemy ma również PKS. Linię do Karczowa wyceniono na 260 tyś 

zł, Prądy – 300 tyś. zł. PKS dokonało analizy ilości pasażerów kursu ok. 7 rano – to ok. 6 

osób, pozostałe kursy to znikome obłożenie. PKS twierdzi że te kursy dla nich są 

nieopłacalne. 

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

bardzo wysokie i gminy nie stać na takie dopłaty dla 6 osób (wykazanych w analizie). 

Gmina będzie szukała nowych realnych rozwiązań. 

Pani Maria Śmigielska – Sołtys wsi Narok powiedziała, że podczas wakacji był duży 

problem z dojazdem do Opola. To są 3 wnioski – Żelazna, Narok, Niewodniki. 

Jednocześnie dodała, że wioski liczą na MZK – docelowo. 

Rozwinęła się szeroka dyskusja na temat kursów PKS i MZK na terenie gminy – głos 

zabrał Zastępca Wójta, Wójt oraz sołtys wsi Narok. 

Pan Andrzej Piotrowicz – sołtys wsi Prądy powiedział, że nie wie skąd wzięty się te 

statystyki. Dodał, że jeżeli są 3 lub 4 kursy autobusów a np. młodzież szkolna musi czekać 

po 2-3 godziny na autobus powrotny, to nikt nie będzie korzystał z tych połączeń. W tym 

momencie ludzie jeżdżą swoimi samochodami. Pan A. Piotrowicz powiedział, że na terenie 

gminy będzie doprowadzony Internet światłowodowy ale podobnie jak gaz do Dąbrowy, 

w tej gminie są jeszcze Prądy i Siedliska, które są pomijane. 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta powiedział, że realizację będzie prowadziła 

firma prywatna, a inwestycja będzie realizowana od strony Wawelna. W grudniu odbędzie 

się spotkanie na której zostanie przedstawiony szczegółowy plan tej inwestycji. 

Pan Andrzej Piotrowicz – sołtys wsi Prądy powiedział, że inwestycje zewnętrzne, 

niezależne od gminy, realizowane są w dużych miejscowościach, te realizowane z budżetu 

gminy również realizowane w dużych miejscowościach. Każdy płaci podatki a mniejsze 

miejscowości nie mają nic. Od wielu lat mieszkańcy składają się na realizację inwestycji 

w dużych miejscowościach. 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa powiedział, że w 

miejscowości Prądy została zrobiona droga wojewódzka, dach na świetlicy wiejskiej, plac 

przy przejściu. Dla tej miejscowości był duży ukłon w stronę miejscowości. W Nowej 

Jamce został utworzony klub seniora, w Lipowej została zrobiona droga oraz pozyskany 

budynek na świetlicę wiejska itp. 

Wywiązała się szeroka dyskusja nt. inwestycji na terenie gminy Dąbrowa – Andrzej 

Piotrowicz, Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Dąbrowa. 

Pan Andrzej Piotrowicz – sołtys wsi Prądy zaproponował aby na koniec roku 

przedstawić sprawozdania nt. inwestycji na terenie gminy Dąbrowa 

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

sprawozdanie jest. Jednocześnie dodała, że to radni podejmują decyzje gdzie będą 

realizowane zadania przy propozycji Wójta Gminy. Środki zostały pozyskiwane 

zewnętrzne dla wszystkich miejscowości. 



20 

 

Pani Maria Śmigielska – sołtys wsi Narok powiedział, że pozyskała informację od 

mieszkańców, że we wsi jes doprowadzony światłowód, jego koniec znajduje się na ul. 

Szkolnej. 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta powiedział, że firma będzie kładła nową linię  

i będzie korzystać ze słupów TAURON-a. 

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy powiedział, że zbliżamy się do końca roku 

budżetowego. Poprosiła o realizację funduszy sołeckich. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że sołtysi miejscowości przepychają 

się w realizacji inwestycji w miejscowościach, która dostała a która nie. Jednocześnie 

dodał, że inwestycje rozkładane są równomiernie. W roku obecnym więcej inwestycji 

zostało zaplanowane na małe miejscowości, które wcześniej były zapomniane. Gmina nie 

prowadzi działalności komunikacyjnej więc nic nikomu nie zabiera. 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa omówiła sprawę 

przekazania majątku gminy Dąbrowa do miasta Opola. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz 

Konopa podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział 

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

 

 
Protokołowała: 

Małgorzata Stępień 


