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P r o t o k ó ł  Nr 2/19 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

z dnia 18.01.2019 r. 
 
 

   W posiedzeniu  Komisji uczestniczyło 4 radnych (nieobecny Marcin Rzepka), 
przewodniczył radny Kazimierz Winnik. Ponadto uczestniczyli: 
 

1. Barbara Dybczak –  Wójt 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 początku posiedzenia o głos poprosiła  p. Skarbnik Piela, poprosiła, aby  do pkt 
5 – sprawy różne wnieść projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 
Wyjaśniła, że chodzi o błąd pisarski w uchwale budżetowej z 20 grudnia 2018 r.,      
w załączniku nr 1 do uchwały. Należy zmienić  ten zapis na prawidłowy. Projekt 
uchwały nie wnosi nic nowego do uchwały budżetowej. 
 
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 
uchwały. 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. 
 
Temat przedstawiła p. Serotiuk. 
 



 2 

W 2017 roku Przystąpiono  do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego        
w obrębie działki 570/2. Obecnie po wszystkich konsultacjach i wyłożeniu planu do 
wglądu można przystąpić do jego uchwalenia, 
 
p. Wójt – daliśmy zielone światło przedsiębiorcy, który chce wybudować na naszym 
terenie zakład produkujący tworzywa sztuczne. Chcemy zmieniać oblicze naszej 
gminy z rolniczej na rolniczo – przemysłową. Kiedy dojdzie do skutku budowa, to        
w fabryce znajdzie zatrudnienie sporo naszych mieszkańców. Na razie występuje 
trudność w postaci wybudowania linii wysokiego napięcia. Ale to problem nie na 
teraz.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad 3 
 
Temat wyjaśniła p. Serotiuk. 
W lipcu ubiegłego roku  ukazała się ustawa o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. 
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 68% bonifikaty. Są jeszcze 
dwie możliwości skorzystania z tego ustawowego zapisu, jeśli nie będzie to wykup 
jednorazowy. 
 
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 
 
Radny Sokołowski – zasugerował, aby do planu pracy wpisać przegląd dróg 
śródpolnych, bo z tym jest problem od wielu lat, może można byłoby podyskutować 
na ten temat, 
 
p. Wójt – zdaję sobie sprawę z tego, że na remont tych dróg polnych 1 000,00 zł to 
mała kwota, ale co można zrobić, jedynym wyjściem jest podniesienie podatków,   
a to nie jest mile widziane, 
 
Radny Sokołowski – może  większym problemem jest zaorywanie dróg śródpolnych 
przez rolników i innych, warto byłoby to sprawdzić i z p. Żyrkiem pojeździć po tych 
drogach, 
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p. Wójt – można to sprawdzić na mapie, jak te drogi mają wyglądać, a jak             
w rzeczywistości wyglądają. 
 
Radna Fornalik – mieszkańcy Sidziny pytają o możliwość włączenia się do sieci 
kanalizacyjnej, 
 
p. Wójt – sprawa jest rozwojowa, mogą się przyłączać, ale musimy jeszcze sprawę 
dograć pod każdym względem. 
 
Na koniec p. Wójt porosiła o przygotowanie pytań dla p. Starosty, który ma być 
obecny na najbliższej sesji. Chodzi w szczególności o drogi i chodniki na terenie 
naszej gminy będące we władaniu Starosty. 
 
 
Więcej dyskusji i innych spraw nie było, zatem przewodnicząca Komisji zamknęła 
posiedzenie. 
 
Protokolant:              Przewodniczący Komisji: 
Barbara Janik-Zawada      Kazimierz Winnik 
 
  

 
 

 


