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P r o t o k ó ł  Nr 2/19 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

z dnia 17.01.2019 r. 
 
 

   W posiedzeniu  Komisji uczestniczyli wszyscy radni, przewodniczyła radna Aurelia 
Juśkiewicz. Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Bernard Rudkowski – z-ca Wójta Gminy 
2. Jadwiga Piela – Skarbnik Gminy 
3. Krystyna Serotiuk – Inspektor w Urzędzie Gminy. 

 
Porządek posiedzenia był następujący: 
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet 

przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach 
obejmujących działkę Nr 570/2. 

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na 3 lata 

5. Sprawy różne. 
 

Na wstępie p. Skarbnik Piela przedstawiła do pkt 5 – sprawy różne projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wyjaśniła, że chodzi o błąd pisarki             
w uchwale budżetowej z 20 grudnia 2018 r.,  który wystąpił w załączniku nr 1 do 
uchwały, zatem należy zmienić  zapis na prawidłowy. Projekt uchwały nie wnosi nic 
nowego do uregulowania. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 1 
 
Projekt uchwały dotyczył ponownie uregulowań dot. diety dla sołtysów ponieważ 
organ nadzoru zwrócił uwagę, że uchwała nasza nie zawiera zapisu o publikacji      
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i  terminie wejścia w życie. 
Musimy teraz ponownie podjąć tę uchwałę, aby wszystko było zgodne z prawem. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 2 
 
Projekt uchwały dotyczył zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Chróścina w granicach działki Nr 570/2. 
 
p. Rudkowski – wyjaśnił, że chodzi o teren w pobliżu Dragongazu w Chróścinie.  
Firma  Dragongaz wraz z innym kontrahentem ma zamiar wybudować zakład 
produkcyjny, który będzie produkować tworzywa sztuczne.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Temat wyjaśniła p. Serotiuk. 
W lipcu ubiegłego roku została ukazała się ustawa o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. 
Na terenie naszej gminy jest jeden taki przypadek, który kwalifikuje się do 
załatwienia sprawy,  w Chróścinie, czyli właściciele mogą wykupić grunt pod 
budynek na własność pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat. W tym celu 
ustala się bonifikaty za wniesienie opłaty. W ustawie jest zapisane 60% opłaty 
rocznej przy wykupie jednorazowym, natomiast my proponujemy zastosowanie 68% 
bonifikaty. Istnieje możliwość wyboru innej opcji uiszczenia opłaty przy wykupie. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 4 
 
Projekt  uchwały dotyczył wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę gruntów będących 
własnością  gminy. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 5 
 
Przewodnicząca Komisji radna Aurelia Juśkiewicz przedstawiła członkom Komisji 
projekt planu pracy na bieżący rok, który został zaakceptowany. 
Ustalono również, że wszystkie posiedzenia będą się odbywać o godzinie 9-tej. 
 
Przew. – zapytała na jakim etapie jest sprawa z firmą EKOM, czy przedstawiono 
koszty do proponowanej podwyżki cen za odbiór odpadów, 
 
p. Rudkowski – nadal czekamy na odpowiedź na nasze zapytanie, nic się nie dzieje, 
chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że od podwyżek na odpady w naszej gminie 
nie uciekniemy. Na razie wiąże nas umowa z EKOM-em do 2020 roku, ale wiemy, że 
tam, gdzie umowy były krótsze, teraz w wyniku przetargów gminy podnoszą 
wysokość opłat, 
 
Radny Klimas – może byłoby dobrze, żeby zrobić to w dwóch etapach, nie naraz, 
bo mieszkańcy nie będą z tego zadowoleni, 
 
p. Rudkowski – zobaczymy jak to będzie, na razie rozmawiamy o tym, na pewno 
nie będzie to jeszcze w tym półroczu, bo póki co, wszystko się bilansuje. 
 
Radny Kapinos – zgłosił, że na drodze powiatowej na pętli w Pniewiu jest przerwa   
w jezdni, ubytek asfaltu i przez to jest niebezpiecznie, 
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- druga sprawa – mieszkańcy Pniewia proszą o zamontowanie progu zwalniającego 
na wysokości posesji p. Tarczyńskiej ponieważ samochody, a szczególnie 
motocykliści jeżdżą bez opamiętania, jest bardzo niebezpiecznie. 
 
Więcej dyskusji i innych spraw nie było, zatem przewodnicząca Komisji zamknęła 
posiedzenie. 
 
Protokolant:              Przewodnicząca Komisji: 
Barbara Janik-Zawada      Aurelia Juśkiewicz 
 
  

 
 


