
Protokół Nr LIII/2022 

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy 

odbytych w dniu 27 października 2022 roku 

1. Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie obrad 

b) stwierdzenie prawomocności obrad 

c) przyjęcie protokołu z obrad LII zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2022 r. 

2. Przyjęcie porządku obrad LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów 

3. Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej 

4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022 

5. Dyskusja nad przedstawioną informacją 

6. Informacja Wójta Gminy o wysokości stawek podatków rolnego i leśnego na 2023 rok 

7. Informacja Wójta Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych 

8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy Popielów 

9. Interpelacje radnych 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród 

dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów (projekt uchwały 

Nr LIII/376/2022) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Parafii Rzymsko-

Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace budowlane 

(remontowe) przy zabytkowej plebanii (projekt uchwały Nr LIII/377/2022) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Popielów (projekt uchwały Nr LIII/378/2022) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt uchwały 

Nr LIII/379/2022) 

14. Zapytania, wolne wnioski, informacje 

15. Zamknięcie sesji 



Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń dokonała otwarcia obrad LIII sesji zwyczajnej 
Rady Gminy Popielów o godzinie 14:10. 

Następnie powitała Radnych oraz zaproszonych gości: 
1. Wójta Gminy Popielów Sybillę Stelmach, 

2. Skarbnik Gminy Magdalenę Gandyrę, 

3. Sekretarz Gminy Monikę Kopkę-Jędrychowską, 

4. Mecenas Izabelę Kociok-Skórę, 

5. Dyrektorów szkół i przedszkoli przybyłych na sesję, 

6. Pracowników Urzędu Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń na podstawie listy obecności stwierdziła 
prawomocność obrad ogłaszając, że uczestniczy w nich 10 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 L sesji zwyczajnej oraz LII sesji zwyczajnej. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi oraz 
zapytania do protokołu z obrad LII zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2022 r., który był 
dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz został przesłany Radnym w formie elektronicznej. 
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z obrad LII zwyczajnej sesji Rady Gminy 
w dniu 29 września 2022 r.: 

ZA (10): 

Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Sandra Miś-Węgrzyn, Halina Jagieła, Nina Szpajcher, Jerzy Thoma, 
Jolanta Stokłosa, Małgorzata Szpajcher, Janina Piekarz, Joanna Widacha-Cichoń 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5): 

Paweł Chamot, Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau 

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

Ad. 2. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przedstawiła porządek obrad LIII sesji zwyczajnej 
Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA (10): 

Sandra Miś-Węgrzyn, Nina Szpajcher, Kornelia Sluga, Jolanta Stokłosa, Janina Piekarz, Halina Jagieła, 
Małgorzata Szpajcher, Jerzy Thoma, Joanna Widacha-Cichoń, Elwira Niedzwiedz 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (5): 

Paweł Chamot, Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau 

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad przyjęto „jednogłośnie”. 

  



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. 
Informację o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022 w formie prezentacji 
multimedialnej prezentującej główne wiadomości zawarte w dokumencie przedstawiła Sekretarz 
Gminy Monika Kopka-Jędrychowska. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń poinformowała, że składu radnych obecnych 
podczas sesji dołączył Radny Paweł Chamot. 

Ad. 5. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń otworzyła dyskusję nad przedstawioną 

informacją o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022. 

Dyrektor PSP w Karłowicach Elżbieta Górka w imieniu wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli 

podziękowała władzom gminy za współpracę w realizacji zadań oświatowych w trakcie całego roku 

szkolnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń podziękowała Sekretarz Gminy oraz Dyrektorom 

za wkład pracy i świetne wykonywanie zadań oświatowych, po czym, wobec braku chętnych do 

zabrania głosu, zamknęła dyskusję. 

Ad. 6. 

Informacje Wójta Gminy o wysokości stawek podatków rolnego i leśnego na 2023 rok przedstawiła 

Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 

Informację Wójta Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy 

i jednostek organizacyjnych przedstawiła Wójt Gminy Sybilla Stelmach. Informacja stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Informację Przewodniczącej Rady Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Radnych 

Gminy Popielów przedstawiła Przewodnicząca Rady Joanna Widacha-Cichoń. Informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Radni nie złożyli interpelacji oraz nie przekazali informacji o złożonych interpelacjach. 

Radni przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał - punktów od 10 do 13 porządku obrad. 

Ad. 10. 
Projekt uchwały nr LIII/376/2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, 
a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy 
Popielów wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Kopka-Jędrychowska. 



Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń poprosiła radnych, których interesu prawnego 
może dotyczyć uchwała o wyłączenie się z głosowania, a następnie poddała uchwałę pod głosowanie. 
Radni uchwałę przegłosowali i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto 
„jednogłośnie”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (9): 

Elwira Niedzwiedz, Nina Szpajcher, Janina Piekarz, Kornelia Sluga, Joanna Widacha-Cichoń, Sandra Miś-
Węgrzyn, Halina Jagieła, Małgorzata Szpajcher, Jerzy Thoma 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (6): 

Paweł Chamot (wyłączył się z głosowania), Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Jolanta Stokłosa (wyłączyła 
się z głosowania), Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau 

Ad. 11. 
Projekt uchwały nr LIII/377/2022 w sprawie w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji Parafii Rzymsko-
Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na prace budowlane (remontowe) przy 
zabytkowej plebanii 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 (11): 

Halina Jagieła, Jerzy Thoma, Jolanta Stokłosa, Elwira Niedzwiedz, Nina Szpajcher, Sandra Miś-Węgrzyn, 
Joanna Widacha-Cichoń, Janina Piekarz, Paweł Chamot, Kornelia Sluga, Małgorzata Szpajcher 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4): 

Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau 

Ad. 12. 
Projekt uchwały LIII/378/2022 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 (11): 

Elwira Niedzwiedz, Sandra Miś-Węgrzyn, Nina Szpajcher, Kornelia Sluga, Jolanta Stokłosa, Halina 
Jagieła, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Chamot, Małgorzata Szpajcher, Janina Piekarz, Jerzy Thoma 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (4): 

Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau 



Ad. 13. 
Projekt uchwały nr LIII/379/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 (11): 

Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Janina Piekarz, Paweł Chamot, 
Nina Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Joanna Widacha-Cichoń, Małgorzata Szpajcher, Kornelia Sluga 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): 

Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau 

Ad. 14. 
W ramach zapytań, wolnych wniosków i informacji:  
Radna Janina Piekarz jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. polityki senioralnej podziękowała 
Wójt Gminy za podejmowane działania w ramach polityki senioralnej, w tym tworzenie trzeciego Klubu 
Senior Plus. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach poinformowała, że gmina będzie brała udział w dystrybucji węgla 
po cenach preferencyjnych. Wyjaśniła, że przed tygodniem zgłosiła gotowość jako jedna 13 gmin 
w pierwszej grupie chętnych. Poinformowała, że wszystkie informacje związane z dystrybucją węgla 
będą przekazywane zarówno przez stronę internetową, jak i za pośrednictwem sołtysów i księży. 
Wyjaśniła, że gmina oczekuje na informacje od Ministerstwa Aktywów Państwowych skąd należy 
odebrać węgiel i niezwłocznie rozpocznie dystrybucję. Zadeklarowała, że priorytet w dostawach węgla 
będą mieli mieszkańcy samotni, starsi i schorowani, którzy nie mogą sobie zapewnić opału we własnym 
zakresie. Węgiel będzie dostarczony w dwóch turach 1,5 tony do końca grudnia i następne 1,5 tony 
do końca kwietnia przyszłego roku. Zaapelowała do mieszkańców o sprawdzanie strony gminnej 
i przekazywanie sobie nawzajem informacji. Dodała, że będzie spotkanie z sołtysami i OSP w celu 
organizacji pomocy. Wyjaśniła, że aby uzyskać węgiel w cenach preferencyjnych konieczne będzie 
złożenie wniosku. 

Ad. 15. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń stwierdziła wyczerpanie porządku obrad 
i zamknęła LIII obrady sesji Rady Gminy o godzinie 15:22. 

Szczegółowy zapis obrad sesji w formie nagrania audiowizualnego stanowi załącznik do protokołu. 

Protokołował: 

Stanisław Szynkowski 


