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P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/2020 

z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 lutego 2020 r. 

 

Ad. 1 

 Otwarcia XVII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz 

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

13 radnych, co stanowi 86,67% składu, przy którym Rada może obradować i podejmować 

uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła o godzinie 1642. 

 

 Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 

1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy 

2. Pana Marcina Oszańcę – Zastępcę Wójta 

3. 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 XVI 

odbytej w dniu 30 stycznia 2020 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 XVI sesji, bez czytania. 

 

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 

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 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół  

z XVI sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2020 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) Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 

2019 rok. 

4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Dąbrowa za 2019 rok. 
5) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: 

„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap 

III”, 

b) nadania nazwy ulicy w Karczowie, 

c) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 

obszarze Gminy Dąbrowa, 

d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, 

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego, 

f) zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok. 

6) Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje. 

7) 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? 

 

Przewodniczący zgłosił wniosek o przesunięcie analizy stanu bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2019 rok przed sprawozdanie Wójta z 

działalności w okresie między sesjami jako pkt. 2. 

 

Nastąpienie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie swój wniosek. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 13 

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 
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Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad z 

uwzględnieniem przegłosowane wniosku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 

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 

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 

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za rok 

2019 (zał. nr 3).  

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do analizy. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną 

analizę. 

 

 Komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie nadkomisarz Jan Pajączek 

szczegółowo omówił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie 

Dąbrowa za 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionej analizy. 
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W dyskusji głos zabrali radny Andrzej Pochopień, Serafin Misiek. Na pytania 

radnych odpowiedział nadkomisarz Jan Pajączek – Komendant Komisariatu Policji w 

Niemodlinie. 

 

 Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawioną analizę. 

  

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem analizy głosowało 13 

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 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że analiza stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dąbrowa za 2019 rok została 

przyjęta jednogłośnie przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Ad. 3 

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek przedstawiła sprawozdanie ze 

swojej działalności w okresie między sesjami. 

 

W trakcie składania sprawozdania Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady 

Gminy złożyli podziękowania dla Dominika Sikory – Naczelnika OSP oraz 

pozostałym członkom, za trud i pracę włożoną na rzecz OSP.  

Gratulacje również otrzymał Jacek Chochorowski – wielokrotny stypendysta 

i zawodnik lekkoatletyczny, za swoje zaangażowanie i trud włożony w rozwijanie 

sportu i promowanie gminy Dabrowa. 

Pani Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowanie dla Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podziękowania odebrał Grzegorz 

Wocka. 

 

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.  
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13 

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 

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.4. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 

2019 rok (zał. nr 4). 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radną Marię Rynkowską o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do sprawozdania. 

 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Gminy Maria 

Rynkowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawioną 

analizę. 

 

 Pani Małgorzata Zaparta – Kierownik OPS szczegółowo omówiła sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dabrowa za 2019 rok. 

 

(W trakcie składania sprawozdania na salę o godz. 1600 weszła radna Maria Sikora 

– liczba radnych wynosi 14) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego sprawozdania. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawione sprawozdanie. 

  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 

14 radnych. 
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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 

Mariola Wieczorek – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dabrowa za 2019 rok został przyjęta 

jednogłośnie przyjęta do akceptującej wiadomości. 

 

Ad.5a 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III”. 

 

Przewodniczący 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 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa 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 – za 
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Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III” została przyjęta 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XVII/149/20 stanowi zał. nr 5. 

 

Ad.5b 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie. 

 

Przewodniczący 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 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 Pan Marcin Oszańca Zastępca Wójt Gminy Dabrowa 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 
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Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Karczowie została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr 

XVII/150/20 stanowi zał. nr 6. 

 

Ad.5c 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości położonych na obszarze Gminy 

Dąbrowa. 

 

Przewodniczący 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 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG szczegółowo omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy zadając pytanie. Szczegółowej 

odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Wocka – główny specjalista UG. 

 

 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 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 
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Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciel nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa została 

przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XVII/151/20 stanowi zał. nr 7. 

 

Ad.5d 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

 

Przewodniczący 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 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 Pani Małgorzata Zaparta – Kierownik OPS szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Pochopień. Szczegółowej odpowiedzi udzieliła Pani 

Kierownik OPS Małgorzata Zaparta. 

 

 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 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  
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Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi została 

przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XVII/152/20 stanowi zał. nr 8. 

 

Ad.5e 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący 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 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 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 – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego została 

przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XVII/153/20 stanowi zał. nr 9. 
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Ad.5f 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok. 

 

Przewodniczący 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 20 stycznia 

2020 r. Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 

projekt uchwały. 

 

 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 – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Serafin Misiek - za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok została przyjęta 

jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XVII/154/20 stanowi zał. nr 10. 

 

Ad.6 

 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 
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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. 7 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja 

Rady Gminy odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 1500, 19 marca 2020 r. o godz. 1500 

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji. 

 

Sołtys wsi Mechnice – Teresa Kowolik zwróciła się z wnioskiem o postawienie lustra na 

ul. Torowej i Strażackiej oraz o uwzględnienie oświetlenia na ul. Słonecznej w 

Mechnicach. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz 

Konopa podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział 

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

 

 
Protokołowała: 

Małgorzata Stępień 


