PROTOKÓŁ nr XXXII.2018
z sesji Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 27 czerwca 2018 r.
XXXII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym
w Chrząstowicach.
Na ustawowy stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Radny Piotr Buhl nieobecny.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w sesji wzięli udział: radna Powiatu Opolskiego z terenu gminy Chrząstowice, Wójt,
Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Zastępca Skarbnika, inni pracownicy Urzędu
Gminy Chrząstowice, radca prawny Urzędu Gminy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chrząstowicach, sołtysi z terenu gminy, prezes firmy PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach,
dziennikarka Tygodnika Ziemi Opolskiej, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2
i 3 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania
budżetu za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na
rok 2018.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zamknięcie obrad.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Warzecha.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 16.35 otworzył XXXII sesję Rady Gminy
Chrząstowice, powitał wszystkich uczestników spotkania.
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Sekretarz obrad – Mirosław Pasoń stwierdził prawomocność sesji, w której na stan 15 radnych
uczestniczyło 14 radnych. Radny Piotr Buhl nieobecny.
Ad. 2.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta, za okres od 26.04.2018 r. do 19.06.2018 r.
przesłano radnym wraz z materiałami na sesję – załącznik nr 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zastępcy Wójta za okres od 26.04.2018 r. do
19.06.2018 r. przesłano radnym pocztą elektroniczną wraz z materiałami na sesję – załącznik nr 5
do protokołu.
Zastępca Wójta – Helena Rogacka uzupełniała ustnie swoje sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej za okres od 20.06.2018 r. do 27.06.2018 r.
W związku z planowanym przejściem Zastępcy Wójta – Heleny Rogackiej z dniem 1 lipca
2018 r. na emeryturę, Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu wszystkich radnych złożył Pani
Helenie Rogackiej serdeczne podziękowania za długoletnią pracę dla dobra gminy Chrząstowice.
Przypomniał inwestycje zrealizowane dzięki jej zaangażowaniu. Szczególnie dziękował za
wzajemną owocną współpracę w czasie pełnienia funkcji Sekretarza, Wójta oraz Zastępcy Wójta
Gminy Chrząstowice, cenne uwagi, kompetentne i sumienne wykonywanie obowiązków.
Podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności i realizacji swoich pasji i zainteresowań w
dalszym codziennym życiu złożyli również: Wójt Gminy Chrząstowice – Florian Ciecior,
Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – Rafał
Bartek oraz sołtysi z terenu gminy Chrząstowice.
Wójt Gminy Chrząstowice – Florian Ciecior dokonał ustnego uzupełnienia swego
sprawozdania za okres od 20.06.2018 r. do 27.06.2018 r. i udzielił odpowiedzi na pytanie zadane
przez Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowie w przedmiocie spotkania z dyrektorem KRUS.
Ad. 3.
Sprawozdania z działalności międzysesyjnej Komisji:
1. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Piotr Wierszak, w związku z nieobecnością
Przewodniczącego Komisji – Piotr Buhla złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej z dnia 28 maja 2018 r., którego porządek obrad obejmował:
1) zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
2) podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy
Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
3) sprawy bieżące.
2. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych – Tadeusz Dynowski, złożył
sprawozdanie z 19 posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych
zorganizowanego w dniu 25 czerwca 2018 r., którego porządek obrad obejmował:
1) zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2017 rok;
2) zaopiniowanie materiałów na sesję;
3) sprawy bieżące.
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
– Mirosław Pasoń złożył sprawozdanie z 18 pos. Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska zorganizowanego w dniu 25 czerwca 2018 r., którego
porządek obrad obejmował:
1) spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy Chrząstowice oraz
zainteresowanymi rolnikami w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez
zwierzynę leśną;
2) ocenę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chrząstowice;
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3) zaopiniowanie materiałów na sesję;
4) sprawy bieżące.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie oceny
zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice.
Starszy Pracownik Socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach – Iwona Fronczek
odpowiedziała na pytania zadane przez radną Alicję Malińską.
Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.247.2018 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Chrząstowice. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Falmirowice.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.248.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Falmirowice. Stanowi ona załącznik nr 7
do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrząstowice na
realizację zadań służących ochronie powietrza.
Wójt udzielił wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z wnioskami Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych oraz Komisji
Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Wójt wskazał zasadność
poddania pod głosowanie wniosku o uzupełnienie § 1 ust. 4 Regulaminu przyznawania dotacji na
zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne o punkt 6
o treści „kocioł na ekogroszek co najmniej V klasy”.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Rada Gminy Chrząstowice, jednogłośnie w głosowaniu jawnym, opowiedziała się za
przyjęciem wniosku.
Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.249.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze
środków budżetu Gminy Chrząstowice na realizację zadań służących ochronie powietrza. Stanowi
ona załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat sprawozdania z realizacji Programu
współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do sprawozdania. Stanowi ono załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Chrząstowice.
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Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.250.2018 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chrząstowice. Stanowi ona załącznik nr
10 do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”.
Projekt uchwały dotyczył nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Pani
Marii Kwiecińskiej.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.251.2018 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Chrząstowice”. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”.
Projekt uchwały dotyczył nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Panu
Józefowi Ledwochowi.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.252.2018 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Chrząstowice”. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice”.
Projekt uchwały dotyczył nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Pani
Adelajdzie Pasoń.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.253.2018 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Chrząstowice”. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok
2017.
Rada Gminy przeanalizowała:
1) sprawozdanie finansowe składające się z:
a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
b) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na
dzień 31.12.2017 r.,
c) rachunku zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
d) zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.;
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za 2017 rok;
3) informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. (załącznik nr 16 do
sprawozdania).
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Radni nie wnieśli uwag, zapytań i wniosków do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok
2017.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.254.2018 w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2017. Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2018 r.
o udzielenie Wójtowi Gminy Chrząstowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok
2017.
Przewodniczący Gminy Chrząstowice przedstawił również pozytywne opinie Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat:
1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrząstowice za rok 2017;
2) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu omawianej uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, na stan 15 radnych, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w
głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXXII.255.2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie
wynagrodzenia Wójta.
Wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy – Brygida Dulęba, która
odpowiedziała również na pytania zadane przez radnych gminy Chrząstowice i radną Powiatu
Opolskiego.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i
obniżenia przez Radę Ministrów z dniem 1 lipca 2018 r. limitów wynagrodzenia zasadniczego
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania, radni gminy
Chrząstowice opowiedzieli się za wyrażeniem sprzeciwu wobec ingerencji rządu w obniżenie
wynagrodzeń liderów samorządowych.
Analizując obowiązujące uregulowania prawne, radni wskazali zasadność podjęcia uchwały w
sprawie wynagrodzenia Wójta uwzględniającego wprawdzie obniżkę wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcjonalnego do maksymalnej dopuszczalnej wysokości ustalonej przez rząd, ale
jednocześnie uwzględniającego wzrost wysokości dodatku specjalnego do maksymalnej
dopuszczalnej wysokości.
Przewodniczący Rady Gminy, uwzględniając stanowisko Komisji Gospodarki i Finansów
Komunalnych oraz Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
wynagrodzenia Wójta uwzględniającego:
− wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł,
− dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł,
− dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
− dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.256.2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta. Stanowi ona załącznik nr 16
do protokołu.
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Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
opowiedziała się za wyrażeniem w formie listu sprzeciwu wobec ingerencji rządu w obniżenie
wynagrodzeń liderów samorządowych, uznając iż nie miało ono żadnego racjonalnego
uzasadnienia, a było jedynie efektem politycznych reakcji na negatywne odebranie przez ogół
społeczeństwa premiowania członków rządu.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy
ustalanie wynagrodzenia wójta oraz uchwalanie budżetu gminy. Zatem o wysokości pensji wójta
powinny decydować, w ramach szeroko zarysowanych przez ustawodawcę zasad, same organy
stanowiące.
Sposób postępowania w sprawie obniżenia wynagrodzeń włodarzy gmin jest sprzeczny
z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności samorządu terytorialnego
stanowiącymi w Konstytucji RP podstawy ustroju państwa.
Zmiana rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, wprowadzona
„z dnia na dzień”, bez analiz, dyskusji i właściwych konsultacji z przedstawicielami samorządu
terytorialnego uderza, zdaniem radnych, w ideę samorządności i narusza wyrażoną w art. 2
Konstytucji RP zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa oraz zasadę przyzwoitej
legislacji.
Wobec powyższego Rada Gminy Chrząstowice wyraziła kategoryczny sprzeciw dla
ingerencji rządu w wewnętrzne uregulowania stanowiące domenę samodzielności jednostek
samorządu terytorialnego, domagając się podjęcia prac mających na celu wypracowanie
przejrzystego i racjonalnego systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych, w którym o
wysokości pensji wójta decydować będzie społeczność lokalna poprzez wybranych przedstawicieli
w oparciu o czytelne kryteria.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat II wersji projektu uchwały o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2018.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.257.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Chrząstowice na rok 2018. Stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Radni nie wnieśli pytań, uwag i wniosków do projektu uchwały.
Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 14 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym
podjęła uchwałę nr XXXII.258.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej. Stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 17.
W ramach informacji i komunikatów, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Warzecha
przedstawił radnym pismo mieszkanki Suchego Boru w sprawie złego stanu ul. Sosnowej w
Suchym Borze. Zapoznał również radnych z treścią odpowiedzi udzielonej przez Wójta Gminy
Chrząstowice na ww. pismo.
Radnym, wraz z materiałami na sesję, przesłano:
1) analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrząstowice za 2017 r. –
załącznik nr 19 do protokołu;
2) informację dotyczącą organizacji letniego wypoczynku w gminie Chrząstowice w 2018 r. –
załącznik nr 20 do protokołu.
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Ad. 18.
Wolne wnioski i zapytania:
1. Radny a zarazem sołtys Falmirowic – Piotr Zasuwa, nawiązując do informacji podanych
przez Wójta w sprawozdaniu międzysesyjnym, w przedmiocie planowanej gazyfikacji
miejscowości Suchy Bór i Daniec, poinformował o uzyskanej w ostatnim czasie informacji
telefonicznej w sprawie planowanego rozpoczęcia budowy gazociągu do miejscowości
Falmirowice. Budowa ma potrwać do końca sierpnia br.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice – Łukasz Nowak, nawiązując do
pisma mieszkanki Suchego Boru w sprawie złego stanu ul. Sosnowej, przypomniał, iż Lasy
Państwowe – Nadleśnictwo Opole zadeklarowało niegdyś uporządkowanie i odtworzenie
melioracji w rejonie lasu przy ul. Sosnowej w Suchym Borze. Mieszkańcy we własnym
zakresie ustawili barierki i znak informujący o zakazie parkowania, w innych miejscach z
kolei notorycznie parkowane są pojazdy osobowe a nawet autobus. Niektórzy mieszkańcy,
pomimo akcji informacyjnych, nadal wywożą liście i skoszoną trawę do lasu. Niezbędne jest
wystąpienie do Lasów Państwowych z prośbą o uporządkowanie stanu oraz wykonanie
odpowiedniego odwodnienia terenu. Dopiero po odtworzeniu melioracji wzdłuż ściany lasu,
sensowna będzie odbudowa nawierzchni drogi.
3. Radny Rafał Bartek podziękował raz jeszcze odchodzącej na emeryturę Pani Helenie
Rogackiej za ogrom pracy wykonanej w trakcie sprawowania decyzyjnych funkcji w
Urzędzie Gminy Chrząstowice. Podziękował za transformację gminy, chęć dialogu,
determinację, konsekwencję i kontynuację działań. Zwrócił uwagę na dane statystyczne
świadczące o wzroście liczby mieszkańców gminy, a tym samym o rozwoju gminy i wciąż
nowych wyzwaniach natury społecznej, integracji mieszkańców itp.
Zastępca Wójta - Helena Rogacka podziękowała za słowa uznania, za dobrą
współpracę z Mniejszością Niemiecką, wzajemne wsparcie i przedsięwzięcia służące
mieszkańcom. Za bardzo dobrą współpracę podziękowała również wszystkim radnym,
sołtysom i pracownikom Urzędu. Przypomniała zrealizowane i planowane projekty oraz
wskazała potrzebę tworzenia oferty dla osób starszych, ich aktywizacji, zapewnienia
pomocy i opieki.
4. Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Warzecha zawnioskował o wystąpienie do
odpowiedniej instytucji o wprowadzenie oznakowania z nazwami rzek przepływających
przez teren gminy Chrząstowice (najlepiej tablic dwujęzycznych). Tablice pełnić będą rolę
dydaktyczną.
5. Radny a zarazem sołtys Dańca – Tadeusz Dynowski zgłosił, iż po zakończeniu asfaltowania
drogi gminnej – drogi bocznej od ulicy Ozimskiej w Dańcu obsypuje się rów. Niezbędne
jest podjęcie odpowiednich działań zaradczych.
6. Radny i sołtys Dańca – Tadeusz Dynowski poinformował i zaprosił do udziału w
warsztatach wykonywania koron żniwnych, które rozpoczną się w dniu 30.06.2018 r. w
godzinach od 10.00-15.00 w klubie wiejskim w Dańcu. Warsztaty obejmą cykl kilku
spotkań, które prowadzić będzie Halina Jakubowska, należąca do Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w Polsce, oddziału w Opolu. Warsztaty odbywać się będą nieodpłatnie, a
podczas ich trwania tworzona będzie od podstaw jedna wspólna korona żniwna.
7. Sołtys Dębskiej Kuźni – Mirosław Żurek zgłosił częste przypadki wyrzucania worków ze
śmieciami na odcinkach leśnych na trasach Dębska Kuźnia – Niwki i Dębska Kuźnia –
Daniec. Najprawdopodobniej sprawcami są sezonowi mieszkańcy, niemający podpisanych
umów na wywóz odpadów komunalnych. Sołtys zapytał o możliwość zobowiązania
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działkowiczów do ponoszenia rocznej opłaty za wywóz odpadów komunalnych a także
zasugerował podjęcie rozmów z Nadleśnictwem w sprawie udostępnienia nagrań z kamer
zainstalowanych przy składach drewna, w celu ustalenia niektórych sprawców wyrzucania
śmieci.
8. Sołtys – Mirosław Żurek, nawiązując do przesłanej, wraz z materiałami na sesję, analizy
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrząstowice za 2017 rok,
zwrócił uwagę, iż wielu mieszkańców gminy deklaruje posiadanie kompostowników, aby
ponosić mniejszą opłatę za wywóz odpadów komunalnych, a mimo to wywożą odpady
zielone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Sołtys wskazał potrzebę
kontrolowania sytuacji przez pracowników PSZOK.
9. Sołtys Dębskiej Kuźni – Mirosław Żurek, nawiązując do trwającej przebudowy drogi
powiatowej – ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni, poinformował, że mieszkańcy części
Dębskiej Kuźni (od strony Dębia aż do rzeki) czują się pokrzywdzeni, ponieważ w ich
części nie zostanie zmodernizowana droga i wybudowany chodnik.
10. Radny Piotr Wierszak zgłosił, że lampa przy ul. Krótkiej w Dąbrowicach nadal nie świeci.
Ad. 19.
Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania:
ad. 10. W odpowiedzi na zgłoszenie radnego Piotra Wierszaka, Wójt – Florian Ciecior uznał
podejście firmy TAURON do sprawy za niepoważnie, ponieważ mimo wielokrotnych
zgłoszeń żarówka w lampie ulicznej nadal nie została wymieniona.
ad. 5. W odpowiedzi na zgłoszenie radnego Tadeusza Dynowskiego, Wójt zapowiedział
przekazanie sprawy wykonawcy.
ad. 4. Ustosunkowując się do wniosku Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt zapowiedział
rozeznanie sprawy montażu znaków z nazwami rzek.
ad. 7. W odpowiedzi na zgłoszenie sołtysa Dębskiej Kuźni w sprawie zaśmiecania lasów, Wójt
przypomniał, że domki letniskowe w Niwkach objęte zostały wprawdzie systemem odbioru
odpadów komunalnych, jednak potwierdził trudność w ustaleniu faktycznego czasu
przebywania osób w domkach letniskowych. Złożonych zostało wiele deklaracji tzw.
zerowych. Z zarządcą lasów przeprowadzone zostaną rozmowy w sprawie możliwości
skorzystania z nagrań, w celu ustalenia niektórych sprawców wyrzucania odpadów.
ad. 8. Ustosunkowując się do zgłoszenia sołtysa wsi Dębska Kuźnia w przedmiocie kontroli w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrząstowicach, Wójt
zapowiedział doprecyzowanie regulaminu PSZOK, który ograniczy i jednoznacznie określi
rodzaj przyjmowanych odpadów i podmioty uprawnione do ich dostarczania do PSZOK.
ad. 9. Ustosunkowując się do wypowiedzi sołtysa Dębskiej Kuźni dotyczącej rozgoryczenia
części mieszkańców Dębskiej Kuźni faktem, iż nie zostanie przebudowana w całości ul.
Wiejska wyjaśnił, że kompleksowa inwestycja realizowana obecnie przez Powiat Opolski,
obejmująca całkowitą przebudowę ww. drogi wraz z budową chodnika jest
przedsięwzięciem kosztownym. Etapowanie zadania pozwoliło na jej szybsze rozpoczęcie.
Wskazana będzie kontynuacja przebudowy drogi i o to zabiegać będzie gmina.
ad. 2

W związku z wypowiedzią Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice Łukasza Nowaka w sprawie ul. Sosnowej w Suchym Borze, Wójt – Florian Ciecior
zapowiedział przeprowadzenie rozmowy z dyrekcją Nadleśnictwa Opole w przedmiocie
odtworzenia rowu wzdłuż ściany lasu i zdyscyplinowania mieszkańców w zakresie
traktowania obszarów leśnych.
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ad. 1. Wójt potwierdził przekazaną przez radnego i sołtysa Falmirowic – Piotra Zasuwę informację
o zamiarze rozpoczęcia budowy sieci gazowej w miejscowości Falmirowice.
Ad. 20.
Protokół z XXXI sesji przyjęto bez uwag, w obecności 14 radnych, większością głosów tj. 13
głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym” w głosowaniu jawnym, po indywidualnym zapoznaniu się z
jego treścią.
Ad. 21.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w sesji i o godzinie 18.30 zamknął XXXII sesję Rady Gminy Chrząstowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Sekretarz obrad:
St. Insp. Grażyna Fila

Mirosław Pasoń

Przewodniczący obrad:
Krzysztof Warzecha
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