Protokół Nr XXVIII/2020
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy
odbytych w dniu 30 listopada 2020 roku
1.

Sprawy regulaminowe
a. otwarcie obrad
b. stwierdzenie prawomocności obrad
c. przyjęcie protokołu z obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29 października
2020 r.

2.

Przyjęcie porządku obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy

3.

Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej

4.

Interpelacje radnych

5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 (projekt uchwały Nr XXVIII/196/2020)

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok (projekt
uchwały Nr XXVIII/197/2020)

7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów (projekt uchwały Nr XXVIII/198/2020)

8.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania

projektu

Strategii,

w

tym

trybu

konsultacji

(projekt

uchwały

Nr XXVIII/199/2020)
9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
położonej w Karłowicach (projekt uchwały Nr XXVIII/200/2020)

10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką nr 269/55 km. 2 obręb Karłowice, przy ulicy
Słonecznej 10 w Karłowicach (projekt uchwały Nr XXVIII/201/2020)

11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice
(projekt uchwały Nr XXVIII/202/2020)

12.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z podatku od nieruchomości (projekt uchwały Nr XXVIII/203/2020)

13.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla
dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz
określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu (projekt uchwały
Nr XXVIII/204/2020)

14.

Informacja Wójta Gminy o działalności w trakcie drugiego roku kadencji

15.

Zapytania, wolne wnioski, informacje

16.

Zamknięcie sesji

Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha – Cichoń dokonała otwarcia obrad o godzinie 14:09.
Ze względu na zgłoszone problemy techniczne Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przerwę w celu
ich wyeliminowania. Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała,
że posiedzenie zwołała w trybie zdalnym zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1842).
Następnie powitała Radnych oraz zaproszonych gości:
1. Wójta Gminy Popielów - Sybillę Stelmach,
2. Zastępcę Wójta – Artura Kansy-Budzicza,
3. Skarbnik Gminy – Magdalenę Gandyrę
4. Sekretarz Gminy – Monike Kopkę-Jędrychowską,
5. Panią Mecenas Izabelę Kociok-Skórę,
6. Pracowników Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń odczytała listę obecności, a Radni potwierdzili
obecność głosowo z wykorzystaniem platformy ZOOM. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła
prawomocność obrad ogłaszając, że uczestniczy w nich 15-tu radnych na ogólną liczbę 15-tu radnych.
Ponadto odczytała klauzule informacyjne dotyczące transmitowania i utrwalania nagrania z obrad
sesji Rady Gminy.
Następnie Radni przystąpili do przyjęcia protokołu z obrad XXVII sesji zwyczajnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha - Cichoń zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi oraz
zapytania do protokołu z ostatnich obrad sesji zwyczajnej w dniu 29 października 2020 r., który był
dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz został przesłany w formie elektronicznej.
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z ostatnich obrad XXVII sesji zwyczajnej
w dniu 29 października 2020 r.:
ZA (15):
Elwira Niedzwiedz, Sandra Miś-Węgrzyn, Nina Szpajcher, Marzena Semeniuk, Halina Jagieła, Janina
Piekarz, Paweł Chamot, Andrzej Rambau, Jan Kubiak, Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Małgorzata
Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń, Jolanta Stokłosa, Paweł Walaszczyk
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół przyjęto „jednogłośnie”.
Ad. 2.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń poinformowała, że w dniu 26 listopada br.
wpłynął dodatkowy projekt uchwały Nr XXVIII/204/2020 dotyczący utworzenia mieszkań

chronionych. Projekt uchwały został przedstawiony, omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez
Komisje Rady podczas posiedzenia wspólnego Komisji Rady odbytego bezpośrednio przed sesją
w dniu 26 listopada br. Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przedstawiła
proponowany rozszerzony porządek obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad:
ZA (15):
Nina Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Sandra Miś-Węgrzyn, Marzena Semeniuk, Paweł
Chamot, Kornelia Sluga, Jan Kubiak, Halina Jagieła, Janina Piekarz, Paweł Walaszczyk, Małgorzata
Szpajcher, Andrzej Rambau, Joanna Widacha-Cichoń, Jolanta Stokłosa
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 3.
Sprawozdanie działalności Wójta i podległego Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Wójt
Gminy Sybilla Stelmach. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania.
Ad. 4.
Radni nie złożyli interpelacji, ani nie poinformowali o złożeniu w formie pisemnej.
Radni przystąpili do rozpatrzenia punktów od 5 do 13 porządku obrad.
Ad. 5.
Projekt uchwały nr XXVIII/196/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Monika KopkaJędrychowska.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Nina Szpajcher, Jan Kubiak, Kornelia Sluga, Elwira Niedzwiedz, Jolanta Stokłosa, Sandra Miś-Węgrzyn,
Janina Piekarz, Jerzy Thoma, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau, Marzena Semeniuk, Paweł Chamot,
Halina Jagieła, Joanna Widacha-Cichoń, Małgorzata Szpajcher
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 6.
Projekt uchwały nr XXVIII/197/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.

Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Marzena Semeniuk, Jerzy
Thoma, Małgorzata Szpajcher, Kornelia Sluga, Paweł Chamot, Janina Piekarz, Nina Szpajcher, Andrzej
Rambau, Paweł Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, Halina Jagieła
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 7.
Projekt uchwały nr XXVIII/198/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Popielów wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Sandra Miś-Węgrzyn, Janina Piekarz, Nina Szpajcher, Paweł Chamot, Jan Kubiak, Halina Jagieła,
Jolanta Stokłosa, Andrzej Rambau, Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Małgorzata Szpajcher, Marzena
Semeniuk, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Walaszczyk, Kornelia Sluga
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 8.
Projekt uchwały nr XXVIII/199/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Gminy Popielów na lata 2021-2030 wraz z określeniem szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca
Wójta Gminy Artur Kansy-Budzicz.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Nina Szpajcher, Małgorzata Szpajcher, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga, Elwira
Niedzwiedz, Janina Piekarz, Paweł Chamot, Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Halina Jagieła, Andrzej
Rambau, Jerzy Thoma, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Walaszczyk
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 9.
Projekt uchwały nr XXVIII/200/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
zabudowanej położonej w Karłowicach wraz z uzasadnieniem przedstawił inspektor ds. geodezji
i gospodarki komunalnej Tomasz Hyszczyn.

Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Nina Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Małgorzata Szpajcher, Jerzy Thoma, Jan Kubiak, Jolanta Stokłosa,
Kornelia Sluga, Sandra Miś-Węgrzyn, Janina Piekarz, Andrzej Rambau, Marzena Semeniuk, Paweł
Chamot, Joanna Widacha-Cichoń, Halina Jagieła, Paweł Walaszczyk
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 10.
Projekt uchwały nr XXVIII/201/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką nr 269/55 km. 2 obręb Karłowice, przy ulicy
Słonecznej 10 w Karłowicach wraz z uzasadnieniem przedstawił inspektor ds. geodezji i gospodarki
komunalnej Tomasz Hyszczyn.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Sandra Miś-Węgrzyn, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Janina Piekarz, Marzena Semeniuk, Jan
Kubiak, Halina Jagieła, Kornelia Sluga, Andrzej Rambau, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Chamot,
Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Paweł Walaszczyk, Nina Szpajcher
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 11.
Projekt uchwały nr XXVIII/202/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów Karłowice wraz z uzasadnieniem przedstawiła kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony
Środowiska Irena Michno.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Marzena Semeniuk, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Janina
Piekarz, Kornelia Sluga, Nina Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Joanna
Widacha-Cichoń, Sandra Miś-Węgrzyn, Paweł Walaszczyk, Halina Jagieła
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

Ad. 12.
Projekt uchwały nr XXVIII/203/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości wraz z uzasadnieniem przedstawiła
Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (13):
Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Nina Szpajcher,
Marzena Semeniuk, Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Chamot, Sandra
Miś-Węgrzyn, Paweł Walaszczyk
PRZECIW (2):
Andrzej Rambau, Janina Piekarz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 13.
Projekt uchwały nr XXVIII/204/2020 w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych,
wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością
oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wraz z uzasadnieniem
przedstawił Zastępca Wójta Gminy Artur Kansy-Budzicz.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Sandra Miś-Węgrzyn, Elwira Niedzwiedz, Małgorzata Szpajcher, Kornelia Sluga, Marzena Semeniuk,
Nina Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Janina Piekarz, Andrzej Rambau, Jerzy Thoma, Joanna WidachaCichoń, Paweł Chamot, Halina Jagieła, Paweł Walaszczyk, Jan Kubiak
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 14.
Informację Wójta Gminy o działalności w trakcie drugiego roku kadencji przedstawiła Wójt Gminy
Sybilla Stelmach. Wyjaśniła, że nie przygotowała na piśmie zestawienia podejmowanych działań, bo
przez cały rok były one skrupulatnie przedstawiane w ramach informacji o pracy międzysesyjnej.
Stwierdziła, że przed rokiem nikt nie przypuszczał w jakich warunkach przyjdzie działać w drugim roku
kadencji. Podkreśliła, że zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane inwestycje i udało się
przygotować dokumentację pod następne projekty, a także udało się pozyskać środki na działania
miękkie i w konkursach grantowych. Zaznaczyła, że jeżdżąc po wioskach odczuwa satysfakcję
ze zmian, wykonanych na kąpielisku pomostów i monitoringu, z nowego, ekologicznego
po przebudowie budynku szkoły i zakończonej modernizacji najdłuższej ulicy w Siołkowicach.
Podkreśliła, że w Karłowicach zostało zrealizowane najwięcej zadań – nowa ulica Leśna, zakończona
modernizacja strażnicy OSP, trwa modernizacja domu kultury, podejmowane są inicjatywy
jak sołecka aleja ks. Dzierżona. W Kurzniach zrealizowano ul. Wodociągową i podpisana została

umowa na projekt obejmujący konserwację kościoła. W Lubieni powstanie długo wyczekiwana
inwestycja drogowa. W Kolonii Popielowskiej przebudowa drogi została przesunięta w czasie
ze względu na warunki glebowe i pogodę, ale powstanie nowa droga. Wskazała, że oprócz inwestycji
w mijającym roku szkoły i przedszkola działały jak należy w reżimie epidemicznym, a Referat
Organizacyjny zdobył dla nich 61 laptopów do nauczania zdalnego, a dalsze są w drodze. Podkreśliła,
ze chyli czoła przed GOPS, ponieważ w tym trudnym czasie przybyło zadań i dodatkowych środków,
w tym powołano kuriera społecznego aby dbał o seniorów, a projekt będzie kontynuowany;
urządzony i doposażony został pierwszy klub seniora. W Popielowie m.in. prowadzona była wytężona
praca nad dokumentacją dla ścieżek rowerowych, za co skierowała podziękowania dla Referatu
Budownictwa. Zaznaczyła, że praca tego referatu jest trudna i jest to niewdzięczne miejsce,
bo na pierwszym froncie w kontakcie z mieszkańcami i ich problemami. Stwierdziła, że Centrum
kultury i Biblioteka starały się swoimi działaniami sprawić, by wszyscy mogli nie odczuwać zmian
kowidowych. Skierowała podziękowania dla Sołtysów, bez których nie byłoby wielu projektów
miękkich oraz wykorzystania środków funduszu sołeckiego na dbałość o estetykę i doposażenie
świetlic. Również skierowała podziękowania dla Strażaków, którzy w naszej gminie są najlepsi
i zawsze można na nich polegać. Zaznaczyła, że stara się doposażyć jednostki OSP w nowe
samochody. Podkreśliła, że wszystkie działania i wszyscy zaangażowani w ich wykonanie to przykład
zazębiania się różnych działalności na rzecz społeczności. Skierowała podziękowania dla Radnych
za frekwencję, cierpliwość i za podjęcie wyzwań nowych form sesji. Podziękowała również
Przewodniczącej Rady za organizację pracy i że jako wójt zawsze może liczyć na rady płynące
od Radnych. Zwróciła się z apelem, aby wszyscy uważali na siebie. Dodała, że przy podziękowaniach
zawsze jest obawa, ze się kogoś pominie. Podkreśliła, że wspólnymi siłami można dokonać rzeczy
niemożliwych, jak w tym roku. Dodała, że właśnie tworzony jest informator „Nowiny Gminne”.
Wskazała, że w mijających 2 latach kadencji samorządu gmina zrealizowała lub podpisała umowy
na 55 projektów o łącznej wartości 15,5 mln zł., w tym projekt „Ostoja bioróżnorodności”, który jest
wielką szansą na rozwój turystyki w partnerstwie i współpracy z wojewodą, urzędem marszałkowskim
i powiatem.
Ad. 15.
W ramach zapytań, wolnych wniosków i informacji Przewodnicząca Rady Gminy Joanna WidachaCichoń odczytała wniosek sołtys Karłowic Jolanty Bernackiej dotyczący usunięcia jemioły atakującej
lipy rosnące wzdłuż dróg w sołectwie i poinformowała, że zostanie udzielona odpowiedź.
Ad. 16.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła XXVII obrady sesji Rady Gminy o godzinie 15:53.
Szczegółowy zapis obrad sesji w formie nagrania audiowizualnego stanowi załącznik do protokołu.
Protokołował:
Stanisław Szynkowski

