
Protokół Nr XXXI/2021 

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy 

odbytych w dniu 25 lutego 2021 roku 

1. Sprawy regulaminowe 

a. otwarcie obrad 

b. stwierdzenie prawomocności obrad 

c. przyjęcie protokołu z obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2021 r. 

2. Przyjęcie porządku obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy 

3. Informacja Urzędu Statystycznego w Opolu o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 

i Mieszkań  

4. Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej 

5. Interpelacje radnych 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Popielów oraz 

określenia sezonu kąpielowego (projekt uchwały Nr XXXI/221/2021) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2021 roku (projekt 

uchwały Nr XXXI/222/2021) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 

24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 

partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” (projekt 

uchwały Nr XXXI/223/2021) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (projekt uchwały Nr XXXI/224/2021) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popielów (projekt uchwały 

Nr XXXI/225/2021) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie (projekt uchwały 

Nr XXXI/226/2021) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok (projekt uchwały 

Nr XXXI/227/2021) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury 

Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie „Budowa budynku edukacji 

rybackiej” (projekt uchwały Nr XXXI/228/2021) 



14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

inwestujących na terenie Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis (projekt uchwały 

Nr XXXI/229/2021) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7/2020 (projekt uchwały 

Nr XXXI/230/2021) 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021 (projekt uchwały 

Nr XXXI/231/2021) 

17. Zapytania, wolne wnioski, informacje 

18. Zamknięcie sesji 

Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha – Cichoń dokonała otwarcia obrad XXXI sesji zwyczajnej 
Rady Gminy Popielów o godzinie 13:06. 

Następnie powitała Radnych oraz zaproszonych gości: 

1. Wójta Gminy Popielów Sybillę Stelmach, 

2. Zastępcę Wójta Artura Kansy-Budzicza, 

3. Sekretarz Gminy Monikę Kopkę-Jędrychowską, 

4. Skarbnik Gminy Magdalenę Gandyrę, 

5. Panią Mecenas Izabelę Kociok-Skórę, 

6. Kierownik Referatu BOŚ Irenę Michno, 

7. Pracowników Urzędu Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń na podstawie listy obecności stwierdziła, 
że prawomocność obrad ogłaszając, że uczestniczy w nich 14-tu radnych na ogólną liczbę 15-tu 
radnych, stanowiąc wymagane kworum. Następnie odczytała klauzule informacyjne dotyczące 
transmitowania i utrwalania nagrania z obrad sesji Rady Gminy. 

Radni przystąpili do przyjęcia protokołu z obrad XXX sesji zwyczajnej. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha - Cichoń zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi oraz 
zapytania do protokołu z ostatnich obrad sesji zwyczajnej w dniu 28 stycznia 2021 r., który był 
dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z ostatnich obrad XXX zwyczajnej sesji 
Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2021 r.: 

ZA (14): 

Elwira Niedzwiedz, Jan Kubiak, Sandra Miś-Węgrzyn, Jerzy Thoma, Paweł Walaszczyk, Marzena 
Semeniuk, Halina Jagieła, Jolanta Stokłosa, Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń, 
Janina Piekarz, Małgorzata Szpajcher, Kornelia Sluga 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 



Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół przyjęto „jednogłośnie”. 

Ad. 2. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń przedstawiła proponowany porządek obrad XXXI 
sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA (14): 

Sandra Miś-Węgrzyn, Jan Kubiak, Jerzy Thoma, Andrzej Rambau, Halina Jagieła, Małgorzata 
Szpajcher, Marzena Semeniuk, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga, Janina Piekarz, Paweł Chamot, 
Joanna Widacha-Cichoń, Elwira Niedzwiedz, Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad przyjęto „jednogłośnie”. 

Ad. 3. 
Informację dotyczącą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przedstawiły pani Maria 
Mołodowicz oraz pani Luiza Pinisz z Urzędu Statystycznego w Opolu. Informacja została 
przedstawiona zdalnie w formie połączenia internetowego połączonego z prezentacją multimedialną. 

Ad.4  
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. 5. 
Radna Sandra Miś-Węgrzyn przedstawiła interpelację wraz z pismem przekazanym przez 
mieszkańców z prośbą o interwencję w sprawie nawierzchni na ul. Poprzecznej w Starych 
Siołkowicach. 

 
Radni przystąpili do rozpatrzenia punktów od 6 do 16 porządku obrad. 

Ad. 6. 
Projekt uchwały nr XXXI/221/2021 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy 
Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu 
BOŚ 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 (14): 

Kornelia Sluga, Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Janina Piekarz, Jerzy Thoma, Sandra 
Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Marzena Semeniuk, Andrzej Rambau, Paweł 
Chamot, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 7. 
Projekt uchwały nr XXXI/222/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2021 roku wraz 
z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu BOŚ 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 (14): 

Sandra Miś-Węgrzyn, Kornelia Sluga, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Marzena Semeniuk, Jerzy 
Thoma, Joanna Widacha-Cichoń, Janina Piekarz, Jan Kubiak, Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Paweł 
Walaszczyk, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 8. 
Projekt uchwały nr XXXI/223/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Popielów 
z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 
partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Kopka-Jędrychowska. 
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 (14): 

Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga, Andrzej Rambau, Elwira 
Niedzwiedz, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Chamot, Małgorzata Szpajcher, Jan Kubiak, Paweł 
Walaszczyk, Jerzy Thoma, Marzena Semeniuk, Janina Piekarz 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 9. 
Projekt uchwały nr XXXI/224/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w 2021 roku 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Kopka-Jędrychowska. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała Radnym o obowiązku wyłączenia się z głosowania 
w przypadku, gdy dotyczy ono interesu prawnego Radnego.  



Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (13): 

Jolanta Stokłosa, Halina Jagieła, Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Joanna Widacha-Cichoń, Andrzej 
Rambau, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Janina Piekarz, Paweł Chamot, Marzena Semeniuk, Paweł 
Walaszczyk, Elwira Niedzwiedz 

PRZECIW (2): 

Andrzej Rambau, Janina Piekarz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Sandra Miś-Węgrzyn (wyłączyła się z głosowania), Nina Szpajcher 

Ad. 10. 
Projekt uchwały nr XXXI/225/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popielów wraz 
z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu BOŚ 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 (14): 

Jan Kubiak, Halina Jagieła, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Marzena Semeniuk, 
Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Jolanta Stokłosa, Joanna Widacha-Cichoń, Małgorzata Szpajcher, 
Paweł Walaszczyk, Janina Piekarz, Sandra Miś-Węgrzyn 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 11. 
Projekt uchwały nr XXXI/226/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie wraz 
z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu BOŚ 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 „większością głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (13): 

Jan Kubiak, Sandra Miś-Węgrzyn, Kornelia Sluga, Halina Jagieła, Jolanta Stokłosa, Joanna Widacha-
Cichoń, Małgorzata Szpajcher, Marzena Semeniuk, Paweł Chamot, Andrzej Rambau, Paweł 
Walaszczyk, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 12. 
Projekt uchwały nr XXXI/227/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 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 (14): 

Jan Kubiak, Sandra Miś-Węgrzyn, Elwira Niedzwiedz, Jolanta Stokłosa, Marzena Semeniuk, Halina 
Jagieła, Joanna Widacha-Cichoń, Andrzej Rambau, Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Janina Piekarz, Paweł 
Chamot, Małgorzata Szpajcher, Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 13. 
Projekt uchwały nr XXXI/228/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego 
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie na zadanie „Budowa budynku edukacji 
rybackiej”  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): 

Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Joanna Widacha-Cichoń, Jolanta Stokłosa, Andrzej 
Rambau, Halina Jagieła, Marzena Semeniuk, Jan Kubiak, Paweł Walaszczyk, Paweł Chamot, 
Małgorzata Szpajcher, Sandra Miś-Węgrzyn 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 14. 
Projekt uchwały nr XXXI/229/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów w ramach pomocy de minimis wraz 
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała Radnym o obowiązku wyłączenia się z głosowania 
w przypadku, gdy dotyczy ono interesu prawnego Radnego.  
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”. 



Wyniki imienne głosowania: 

ZA (12): 

Elwira Niedzwiedz, Jan Kubiak, Jerzy Thoma, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Janina Piekarz, 
Halina Jagieła, Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń, Sandra Miś-Węgrzyn, Paweł Walaszczyk, 
Marzena Semeniuk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): 

Kornelia Sluga (wyłączyła się z głosowania), Nina Szpajcher, Andrzej Rambau (wyłączył się 
z głosowania) 

Ad. 15. 
Projekt uchwały nr XXXI/230/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7/2020 wraz z uzasadnieniem 
przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Rambau. 
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): 

Elwira Niedzwiedz, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Halina Jagieła, Jerzy Thoma, Andrzej 
Rambau, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Kornelia Sluga, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, 
Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 

Ad. 16. 
Projekt uchwały nr XXXI/231/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021wraz z uzasadnieniem 
przedstawił Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Paweł Chamot. 
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): 

Joanna Widacha-Cichoń, Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Halina Jagieła, Małgorzata Szpajcher, 
Marzena Semeniuk, Paweł Chamot, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau, Jerzy Thoma, Jan Kubiak, 
Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Nina Szpajcher 



Ad. 17. 
W ramach zapytań, wolnych wniosków i informacji Radna Janina Piekarz odczytała list Gminnego 
Związku Ludowych Klubów Sportowych w Popielowie skierowany do Rady Gminy Popielów, 
Przewodniczącej Rady Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący 
konkursu na zadania publiczne z zakresu sportu oraz innych spraw związanych z funkcjonowaniem 
sportu w Gminie. List został przekazany zgodnie z właściwością. Kserokopia listu stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach skomentowała treść listu. Stwierdziła, że corocznie na sport jest 
przekazywana pewna pula środków. Wyjaśniła, że celem dotacji jest sport dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Podkreśliła, że przy tym nie myśli w kategorii klubów, ale ostatecznych adresatów działań 
czyli dzieci, młodzieży i dorosłych sportowców. Stwierdziła, że na tle powiatu Gmina przeznacza na 
dotacje na sport spore kwoty, choć nie jest wcale najbogatsza. Podkreśliła, że było trudno 
przygotować obecnie realizowany budżet. Stwierdziła, że Gmina chce wspierać różne aktywności, 
choć piłka nożna jest popularna, to jest tylko jedną z dyscyplin. Wyjaśniła, że w bieżącym roku 
Gminny Związek Ludowych Klubów Sportowych w konkursie uzyskał ponad 200 000 zł, w minionym 
roku 212 000 zł. Zaznaczyła, że w pisemnej odpowiedzi Wójta Gminy zostanie przedstawiona tabela 
z wyszczególnieniem przekazywanych środków. Podkreśliła, że Gmina również składa oferty 
na dotacje, dotujący sprawdzają dokładnie wnioski pod względem formalnym, finansowym 
i prawidłowości kwot, a póki nie zostanie wszystko uregulowane i poprawione, to nie może dojść 
do podpisania umowy. Podkreśliła, że tak działają i Urząd Marszałkowski, i Wojewoda, i tak też działa 
Gmina Popielów w stosunku do wnioskodawców. Zaznaczyła, że chętnie przekazałaby już dotacje, 
że sprawa się niepotrzebnie przedłuża i w każdej chwili jest gotowa do podpisania umowy. 
Stwierdziła, że smuci ją, że w sytuacji covidowej pojawiają się tematy zastępcze. Stwierdziła, 
że martwi się sytuacją finansową gminy i czy budżet wytrzyma obciążenia, a jednocześnie troszczy się 
o dzieci z Gminy w związku z nauką zdalną. Podkreśliła, że sale sportowe nie są obłożone, bo tam 
nie ma zajęć dla dzieci z terenu gminy, żadnych zajęć. Zaznaczyła, że z terenu Gminy tylko jeden klub 
Inter Siołkowice prowadzi obecnie swoje zajęcia. Stwierdziła, że wie o tym od rodziców dzwoniących 
do niej jako wójta. Podkreśliła, że w przywołanym w liście klubie Victoria Chróścice gra dużo dzieci 
z Popielowa i Siołkowic, a ich rodzice chcą by trenowały na miejscu, wiec klub organizuje swoje 
zajęcia. Stwierdziła, że ponieważ w bieżącym roku ze względu na pandemię nie będzie wyjazdów, 
zawodów, pucharów itd. można zmienić kosztorys. Podkreśliła, że Gmina nie jest zarządcą boisk i sal 
sportowych, a uczniowie z terenu Gminy nie płaca za korzystanie z sal przy szkołach. Zwróciła uwagę, 
że przy covidzie nie są prowadzone zajęcia i martwi się o stan zdrowia dzieci. Podkreśliła, 
że z desperacji wystosowała do GZ LKS prośbę o korektę wniosku, ponieważ bez korekty nie jest 
możliwe podpisanie umowy, a pieniądze czekają. Zaznaczyła, że w bieżącym roku jest to ponad 
200 000 zł, natomiast w minionym zostało wydatkowane 212 000 zł mimo, że dzieci były w domach 
i to jest prawdziwy problem do rozwiązania. Podkreśliła, że spodziewa się trudności budżetowych, 
ponieważ nadchodzi prawdopodobnie największy kryzys od czasu II wojny światowej, że martwi się 
sytuacją restauracji na terenie Gminy i wezwała do lojalności, do kupowania i zamawiania usług 
lokalnie, w miejscowych sklepach. Zauważyła, że są kierowane pytania o nowy market, ale nie ma 
w nich myśli o lokalnych przedsiębiorcach. Podkreśliła, że w tym przypadku chodzi o egzystencję 
i środki utrzymania wielu ludzi. Odnosząc się do finansowej strony dotacji stwierdziła, ze każda 
organizacja ma środki własne i deklaruje swój wkład własny, a Gmina nie finansuje zadań w stu 
procentach, tylko daje dotację na dofinansowanie. Wezwała by myśleć o prawdziwych problemach 
i robić zakupy lokalnie, bo to co nasze często jest najlepsze. Podkreśliła, że w bieżącym roku Gmina 
ma duży budżet i dużo zadań, ale już trzeba myśleć o oszczędnościach, bo to nie jest czas wielkiego 
wydawania. Stwierdziła, że należy wyważyć racje i mając na uwadze zaangażowanie Gminy 
w realizację tak ważnego zadania jakim jest sport, trzeba mieć świadomość, ze za rok może być nadal 
ponad 200 000 zł na te zadania realizowane przez LKS-y, ale może też nie być. Podkreśliła, że zależy 
jej na aktywizacji dzieci poprzez różne formy sportu, czy karate, czy taniec. Dodała, że karate jest 
rozwojowe, bo to dla dzieci i dobrze by było, żeby oferta zajęć była jeszcze większa. Zaznaczyła, 
że wydatki na sport są realizowane czasem kosztem innych spraw, ale trzeba pamiętać, że Gmina 



to nie maszynka do pieniędzy. Stwierdziła, że Gmina stara się pozyskiwać dotacje i rozszerzać ofertę 
dla mieszkańców Gminy. Podkreśliła, że rozważany jest program wsparcia dla lokalnych firm, 
ponieważ za jakiś czas już może nie będzie co ratować. Stwierdziła, że na ten moment możemy być 
zadowoleni z poziomu finansowania sportu. Zauważyła, że rodzice interweniują, bo boiska stoją 
puste, a mogłyby na nich grać dzieci. Zaznaczyła, że szczegółowej odpowiedzi GZ LKS udzieli pisemnie. 
Radna Sandra Miś-Węgrzyn przekazała pytania i wątpliwości mieszkańców Starych Siołkowic 
dotyczące budowy PSZOK – czy to będzie wysypisko śmieci. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach odpowiedziała, że nie będzie to wysypisko śmieci, ale Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych służący jako „stacja przekaźnikowa” do wywiezienia śmieci 
do dalszego recyklingu. Przypomniała, że niektórych rzeczy jak gruzu z remontów nie można dawać 
do zwykłych pojemników na śmieci, a dotąd przez jeden dzień w tygodniu takie odpady były 
odbierane od mieszkańców Gminy w PSZOK na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Stwierdziła, 
że po wybudowaniu PSZOK w Starych Siołkowicach będzie można tam oddać odpady do specjalnych 
kontenerów w celu dalszej segregacji lub utylizacji. Podkreśliła, że nie jest budowane wysypisko 
śmieci, tylko punkt zbiórki do wywożenia śmieci, które potocznie mówiąc nie mieszczą się w kubłach. 
Zaznaczyła, że ma nadzieję, że zmniejszy to ilość dzikich wysypisk w lasach, a będzie też wygodne 
dla mieszkańców. 
Kierownik Referatu BOŚ Irena Michno dodała, ze odbiór odpadów w PSZOK będzie bezpłatny. 
Zastępca Wójta Artur Kansy-Budzicz zaznaczył, że odpady będą na bieżąco wywożone do dalszego 
przetworzenia. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach uzupełniła, że teren PSZOK będzie pokryty zielenią i monitorowany. 
 
Ad. 18. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń stwierdziła wyczerpanie porządku obrad  
i zamknęła XXXI obrady sesji Rady Gminy o godzinie 15:23. 
 
Szczegółowy zapis obrad sesji w formie nagrania audiowizualnego stanowi załącznik do protokołu. 
 
Protokołował: 

Stanisław Szynkowski 


