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P R O T O K Ó Ł  Nr XII/2019 

z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 26 września 2019 r. 

 

Ad. 1 

 Otwarcia XII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz 

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

12 radnych, co stanowi 80% składu, przy którym Rada może obradować  

i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1400, a zakończyła  

o godzinie 1710. 

 

 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 X 

odbytej w dniu 29 sierpnia 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 XI sesji, bez czytania. 

 

 W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół  

z XI sesji odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie bez czytania. 

 

  Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej 

sesji w brzmieniu: 

1) Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji,  
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b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2) Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami. 

3) Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

4) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi 

Chróścina, 

b) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 

c) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej, 

d) zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 

2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa, 

e) zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r.  w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

f) zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, 

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

sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok, 

h) 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. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 
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Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - 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 Dąbrowa złożyła 

podziękowania dla Pani Marzeny Nowak – Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dąbrowie, która z dniem 30 września br. kończy pracę w OPS. 

Jednocześnie pogratulowała nowo wybranej Pani Małgorzacie Zaparta, która od 1 

października br. obejmie swoje stanowisko.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego sprawozdania. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że jakiś czas temu była inicjatywa 

przekazania parku dworskiego. Czy coś już wiadomo na ten temat? 

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

rozmowach z zarządem powiatu wyszła propozycja przejęcia części działki 

parkowej przy pałacu w Chróścinie bez działki za salą gimnastyczną. W tym 

momencie nastąpiłby podział działki i przejęcie terenu, przy czym gmina wystąpiła 

ponownie z pismem do powiatu o analizę przejęcia przez gminę Dąbrowa całości 

działki. Odpowiedź przyszła negatywna. Gmina odpowiadając na pismo wyraziła 

zgodę na częściowe przejęcie działki przyjmując na siebie koszty postępowania. 

 

  Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.  
 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 

12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 
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Maria Sikora - 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. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 

2019 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

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 informację. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawioną informację. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że informacja o 

przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2019 roku została 

przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XI/87/19 stanowi zał. nr 3. 
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Ad.4a 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marią Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

2019 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Dyskusja: 

Radny Alfred Biskup – Chróścina powiedział, że przyjęcie tego projektu jest bardzo 

dobre, ponieważ oddziali strefę ekonomiczną (inwestycyjną) od strefy mieszkaniowej. 

Jednocześnie zapytał czy przyjęcie tego projektu zablokuje planowaną inwestycję na tym 

terenie i na ile? 

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska- Jarek powiedziała, że od momentu 

przyjęcia procedury przyjęcia planu zagospodarowania taka inwestycja zostaje zawieszona 

do 9 miesięcy. 

Radny Mariusz Konopa – Ciepielowice powiedział, że przyjęcie tego planu będzie już 4 

planem na terenie gminy Dąbrowa, który będzie opracowywany, co pozwoli w przyszłości 

przystąpić do opracowania planu zagospodarowania dla całej gminy Dąbrowa. Przyjęcie 

tego planu spowoduje większe pole manewru odpierania „ataków” na naszą gminę, które 

jest otwarta dla inwestorów z powodu braku takich planów. Jednocześnie ustosunkował 

się do planów poprzedniej władzy. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 
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Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego n 

obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina została przyjęta 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XII/102/19 stanowi zał. nr 4. 

 

(Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę – 1605 – 1622) 

 

Ad.4b 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

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 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 
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Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

określenia przestanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr 

XII/103/19 stanowi zał. nr 5. 

 

Ad.4c 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

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. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila 
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Baczyńskiego poety-żołnierza AK w Żelaznej została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 

Uchwała Nr XII/104/19 stanowi zał. nr 6. 

 

Ad.4d 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 

2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

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. Jednocześnie złożył wniosek formalny o zamianę punktów w projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek 

zgłoszony przez Dyrektora GZEASiP 

 

 W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego 

projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - 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 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 
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Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w 

sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr 

XII/105/19 stanowi zał. nr 7. 

 

Ad.4e 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 

r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radna Marię Rynkowska o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 22 sierpnia 

2019 r. Komisje Rady Gminy większością głosów 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. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 
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Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r.  w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa została przyjęta 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XII/106/19 stanowi zał. nr 8. 

 

Ad.4f 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

2019 r. Komisje Rady Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały 

przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

Jednocześnie złożyła wniosek o wprowadzenie następującej zmiany w projekcie uchwały: 

„… zawodników startujących w dyscyplinach prowadzonych przez polskie związki 

sportowe znajdujące się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej” 

 

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 wniosek 

zgłoszony przez Sekretarza Gminy. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że wniosek został 

przyjęty jednogłośnie. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały z 

uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe została przyjęta 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XII/107/19 stanowi zał. nr 9. 

 

Ad.4g 

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. 
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Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

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. 

 

Pani Katarzyna Szafarska zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, która 

przedstawia się następująco: 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.000,00 zł z tego: 

 było jest 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 479 690,00 479 690,00 

Rozdział 

70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 479 690,00 479 690,00 

dochody majątkowe: 

§ 0800 
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 
479 690,00 479 690,00 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 215 976,00 215 976,00 

Rozdział 

75801 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
215 976,00 215 976,00 

dochody bieżące: 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 976,00 215 976,00 

Dział 855 RODZINA 0,00 5 000,00 

Rozdział 

85501 
Świadczenia wychowawcze 0,00 2 000,00 

dochody bieżące: 

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 000,00 

Rozdział 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

0,00 3 000,00 

dochody bieżące: 
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§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 000,00 

Dział 900 
GOSPODARKA KOMUNALNA i 

OCHRONA ŚRODOWISKA  
13 495,14 13 495,14 

Rozdział 

90026 

Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami 
13 495,14 13 495,14 

dochody bieżące: 

§ 2460 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

13 495,14 13 495,14 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 105 000,00 zł z tego: 

 było jest 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00 10 000,00 

Rozdział 

01010 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 10 000,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z realizacją zadań jst 

10 000,00 10 000,00 

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 57 661,14 57 661,14 

Rozdział 

60004 
Lokalny transport zbiorowy 26 000,00 26 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

dotacja  20 000,00 20 000,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 

Rozdział 

60017 
Drogi wewnętrzne 31 661,14 31 661,14 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 31 661,14 31 661,14 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,00 30 000,00 

Rozdział 

70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 25 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 0,00 25 000,00 

Rozdział 

70095 
Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 5 000,00 
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Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 000,00 100 000,00 

Rozdział 

75022 
Rady gmin  10 000,00 10 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 

Rozdział 

75023 
Urzędy gmin 65 000,00 65 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00 50 000,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 

Rozdział 

75085 

Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego 
8 000,00 25 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 25 000,00 

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 50 000,00 

Rozdział 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
0,00 50 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

obsługa długu jst 0,00 50 000,00 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 541 500,00 541 500,00 

Rozdział 

80101 
Szkoły podstawowe 382 000,00 382 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000,00 31 000,00 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane   254 500,00 254 500,00 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 86 500,00 86 500,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 

Rozdział 

80104 
Przedszkola 159 500,00 159 500,00 

wydatki bieżące, w tym: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 500,00 22 500,00 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane   121 000,00 121 000,00 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 16 000,00 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA  16 000,00 16 000,00 

Rozdział 

85219 
Ośrodki pomocy społecznej 16 000,00 16 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 16 000,00 
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Dział 854 
EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 
11 000,00 11 000,00 

Rozdział 

85401 
Świetlice szkolne 11 000,00 11 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 500,00 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane   8 500,00 8 500,00 

Dział 855 RODZINA 35 000,00 45 000,00 

Rozdział 

85501 
Świadczenia wychowawcze 0,00 4 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 

Rozdział 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

0,00 1 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 0,00 1 000,00 

Rozdział 

85505 
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 35 000,00 40 000,00 

wydatki majątkowe, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 40 000,00 

Dział 921 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
10 000,00 10 000,00 

Rozdział 

92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 10 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 10 000,00 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 40 000,00 43 000,00 

Rozdział 

92601 
Obiekty sportowe  40 000,00 43 000,00 

wydatki bieżące, w tym: 

zadania związane z realizacją zadań statutowych 43 000,00 43 000,00 

 

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 200.000,00 zł z tego: 

 było jest 

§ 950 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych  
100 000,00 200 000,00 

 

 było jest 

Dochody 34 904 229,05 34 895 486,05 

Przychody 5 290 000,00 5 390 000,00 
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RAZEM 40 194 229,05 40 285 486,05 

   

Wydatki 38 573 110,70 38 664 367,70 

Rozchody 1 621 118,35 1 621 118,35 

RAZEM 40 194 229,05 40 285 486,05 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat projektu 

uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

zgłoszony wniosek. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - za 

Serafin Misiek – za 

Waldemar Prudlik – za 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z 

uwzględnieniem przegłosowanego wniosku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

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

Nr XII/108/19 stanowi zał. nr 10. 

 

Ad.4h 

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. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 19 września 

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 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora - 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. Uchwała Nr 

XII/109/19 stanowi zał. nr 11. 
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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 28 października 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się wspólne 

posiedzenie Komisji, sesja 24 października 2019 r. o godz. 1500. 

 

Pani Teresa Kowolik – Sołtys Mechnice powiedziała, że na ul. Krótkiej w Mechnicach 

należy postawić lampę lub przekierować oświetlenie na plac zabaw. 

Pani Gertruda Ledwig – Sołtys Żelaznej zaprosiła wszystkich za dożynki  

w miejscowości Żelazna, które odbędą się w najbliższą niedzielę. Jednocześnie 

powiedziała, że w najbliższym czasie Karczów będzie miał przedłużoną linię autobusu 

miejskiego i w związku z tym pani sołtys prosi o autobus do miejscowości Żelazna (parę 

kursów). 

Radna Kornelia Kansy – Chróścina poprosiła o oświetlenie przy placu zabaw  

w Chróścinie. Kiedy można liczyć na budowę oświetlenia? 

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała, że budowa 

oświetlenia wymaga wielu uzgodnień i pozwoleń, realizacja będzie w ślad za projektem. 

Pan Ireneusz Racławicki – powiedział, że projekt jest gotowy i z władzami gminy należy 

porozmawiać o kosztach i terminie realizacji. 

Pan Józef Gerc – sołtys Karczowa powiedział, że w świetlicy wiejskiej w Karczowie na 

małej sali ćwiczy orkiestra dęta. Na korytarzu należy zamontować szafę na firmowe 

ubrania. 

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała, że zmienia się 

struktura ośrodka kultury i należy tę sprawę przedyskutować z nową panią dyrektor. 

Pan Wiecheć – mieszkaniec gminy zapytał jak wygląda sprawa gazyfikacji i czy 

inwestycja będzie realizowana w terminie? 

Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek powiedziała firma bardzo mocno 

się reaktywowała. Na dzień dzisiejszy dwie miejscowości są zgazyfikowane – Mechnice i 

Chróścina, dwie kolejne czekają na realizację – Dąbrowa i Żelazna. Z końcem roku mają 

rozpocząć się prace związane z wykonawstwem. Jednocześnie dodała, że w czerwcu gmina 

otrzymała pismo z negatywną odpowiedzią co do gazyfikacji kolejnych miejscowości – 

Siedliska, Prądy, Narok i Niewodniki. Jednakże na pewno zostaną przeprowadzone kolejne 

rozmowy aby lobbować gazyfikację całej gminy. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz 

Konopa podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział 

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

 

 
Protokołowała: 

Małgorzata Stępień 


