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PPROJEKT  

PROTOKOŁU NR IV/19  

SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ  

Z DNIA 30 STYCZNIA 2019 ROKU 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 

3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś. 

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy. 

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy. 

6. Przedstawienie i uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. 

7. Przedstawienie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2019 rok 

8. Przedstawienie i uchwalenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

9. Głosowanie nad uchwałami w sprawie: 

1) zmiany budżetu gminy na rok 2019,  

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś w sprawie  

3) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska 

Wieś, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola 

5) udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej) 

6) dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś; 

7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek  

w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 

8) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na 

lata 2019 -2023; 

9) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi; 

10) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  

w Reńskiej Wsi  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 

11) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019; 

12) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych ;  

13) zmiany uchwały nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

11. Sprawy różne. 

12. Zapytania i interpelacje. 

13. Zamknięcie obrad.  
 

Obrady IV Sesji rady Gminy Reńska Wieś rozpoczęły się o godz. 15.00 W posiedzeniu wzięło udział 

14 radnych z ustawowego składu 15 osób. Nieobecna  1 radna A. Kocem. 

Ad. 1 Otwarcia sesji  

Przewodniczący Rady Gminy K. Olszowka: otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie prawomocności. 
 

Ad. 2 Przyjęcie wniosków do porządku obrad 

Przewodniczący K. Olszowka, w związku z brakiem wniosków do porządku obrad przejście do 

kolejnego punktu. 

Ad. 3 Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś  

Wójt Gminy T. Kandziora:  przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej od 20 grudnia 

do 30 stycznia 2019r. (zał.nr 1) 
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Ad. 4 Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy  

Przewodniczący K. Olszowka; przedstawienie informacji z działalności od 20 grudnia do 30 stycznia 

2019r. (zał. nr 2) 

Przewodniczący K. Olszowka: otwarcie dyskusji nad sprawozdaniami; 

W dyskusji udział wzięli: Radny J. Plesch, W. Krybus. 
 

Ad. 5 Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Mainka: poinformowanie, ze Komisja Rewizyjna miała 

posiedzenie 7 stycznia, temat posiedzenia opracowanie planu pracy i kontroli w roku 2019.   
 

Przewodniczący K. Olszowka  - poinformowanie, że Wspólne Posiedzenie Komisji odbyło się 21 

stycznia. Na posiedzeniu zatwierdzono plany pracy komisji, przeanalizowano i pozytywnie 

zaopiniowano wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję. (zał. nr 3) 

 

Ad. 6 Przedstawienie i uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.  

Przewodniczący K. Olszowka: przedstawienie projektu planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 

2019 rok. Odczytanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2019 

rok. Poinformowanie, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu 

komisji. Otwarcie dyskusji, w związku z brakiem uwag, zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka:  uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś 

na 2019 rok została przyjęta. (zał. nr 4) 

 

Ad. 7. Przedstawienie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2019 rok  

Przewodniczący Rady Gminy K. Olszowka: prośba do przewodniczących komisji o przedstawienie 

planów pracy.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej W. Krybus: przedstawienie planu pracy 

Komisji (zał.5).  

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej P. Flefel: przedstawienie planu pracy Komisji 

(zał.6).  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sz. Kaboth: przedstawienie planu pracy 

Komisji (zał.7).  

 

Ad. 8. Przedstawienie i uchwalenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej I. Mainka: przedstawienie planu pracy  i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2019 rok.  

Przewodniczący Rady Gminy K. Olszowka: Odczytanie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy  

i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Poinformowanie, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Otwarcie dyskusji, w związku z brakiem uwag, 

zarządzenie głosowania. Prośba do Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania. W głosowaniu brało udział 

14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, E.Barteczko, P.Flegel, 

S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, A.Segrodnik, A.Zbroja. 

Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. 
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Przewodniczący K. Olszowka:  stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. (zał. nr 8 ) 

 

Ad. 9 Głosowanie nad uchwałami w sprawie: 

1) zmiany budżetu gminy na rok 2019 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały, w związku z brakiem pytań, 

zarządzenie głosowania. Prośba do Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. 

Przewodniczący K. Olszowka:  stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.  (zał. nr 9) 

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś;  

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały, poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji wspólnych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań, zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/24/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Reńska Wieś (zał. nr 10) 

3) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Reńska Wieś; 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały, poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji wspólnych, otwarcie dyskusji. 

W dyskusji w sprawie najniższej wartości ciśnienia wody udział wzięli: J. Plesch, U. Marks,  

W. Krybus, Wójt T. Kandziora, K. Olszowka, U. Szczypińska. 

Przewodniczący K. Olszowka: zarządzenie głosowania. Prośba do Wiceprzewodniczącego  

o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych.  

„Za” głosowało 11 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, 

Sz.Kaboth,  I. Mainka, M.Nowak, A.Segrodnik, A.Zbroja.  

„Przeciw” głosowało 0 radnych 

„Wstrzymało się” od głosu 3 Radnych: W. Krybus, U. Marks, J. Plesch.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta 

Uchwała nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś (zał. nr 11) 

 

4) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola 

Przewodniczący K. Olszowka  prośba do Wiceprzewodniczącego J. Majnusza o odczytanie projektu 

uchwały. 

Wiceprzewodniczący J. Majnusz: odczytanie projektu uchwały. 
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Przewodniczący K. Olszowka: poinformowanie  o pozytywnej opinii komisji stałych, otwarcie 

dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania, Prośba do Wiceprzewodniczącego  

o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego W głosowaniu 

brało udział 14 radnych.  

„Za” głosowało 12 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, 

Sz.Kaboth, W. Krybus, I. Mainka, M.Nowak, A.Segrodnik, A.Zbroja.  

„Przeciw” głosował 1 radny: J. Plesch.  

„Wstrzymała się” od głosu 1 Radna: U. Marks,  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta 

Uchwała nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta 

Opola (Zał. nr 12) 

 

5) udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego  

Przewodniczący K. Olszowka  prośba do Wiceprzewodniczącego J. Majnusza o odczytanie projektu 

uchwały. 

Wiceprzewodniczący J. Majnusz: odczytanie projektu uchwały. 

Przewodniczący K. Olszowka: poinformowanie o pozytywnej opinii komisji stałych, otwarcie 

dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do Wiceprzewodniczącego  

o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce 

samorządu terytorialnego. (zał. nr 13) 

 

6) dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś  

 

Przewodniczący K. Olszowka  prośba do Wiceprzewodniczącego J. Majnusza o odczytanie projektu 

uchwały. 

Wiceprzewodniczący J. Majnusz: odczytanie projektu uchwały. 

Przewodniczący K. Olszowka: poinformowanie o pozytywnej opinii komisji stałych, otwarcie 

dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do Wiceprzewodniczącego  

o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. 

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/28/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej 

własność Gminy Reńska Wieś. (zał. nr 14) 

 

Przewodniczący K. Olszowka: ogłoszenie 10 min przerwy, wznowienie obrad po przerwie.  
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7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu 

,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 

 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin  

w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 (zał. 

nr 15) 

 

8) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek  

w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 

 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego.  W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. 

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego 

rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -20232023 (zał. nr 16) 

 

9) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi; 

 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi (zał. nr 17) 

 

10) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
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w Reńskiej Wsi  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego.  W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi  oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania (zał. nr 18) 

 

11) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś  

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019 

 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (zał. nr 19) 

 

12) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku 

dla osób bezdomnych 

 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego.  W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych (zał. nr 20) 

 

13) zmiany uchwały nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

Przewodniczący K. Olszowka: odczytanie projektu uchwały,  poinformowanie o pozytywnej opinii 

komisji stałych, otwarcie dyskusji, w związku z brakiem pytań zarządzenie głosowania. Prośba do 

Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników głosowania.  
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Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego.  W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że uchwała została przyjęta. 

Uchwała nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/17 z dnia 22 

lutego 2017 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (zał. nr 21) 

 

Ad. 10 Protokół  

Przewodniczący K. Olszowka: Zarządzenie głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z Sesji Rady 

Gminy z dnia 19 grudnia 2018r. Prośba do Wiceprzewodniczącego o przedstawienie wyników 

głosowania.  

Wiceprzewodniczący K. Pogodzik: przedstawienie wyników głosowania imiennego. W głosowaniu 

brało udział 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych: K. Olszowka, J.Majnusz, K.Pogodzik, 

E.Barteczko, P.Flegel, S.Geller, Sz.Kaboth, W.Krybus, I. Mainka, U.Marks, M.Nowak, J. Plesch, 

A.Segrodnik, A.Zbroja. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.  

Przewodniczący K. Olszowka: stwierdzenie, że protokół został przyjęty.  

 

 Ad. 11 Sprawy różne 

Wójt T. Kandziora: poinformowanie o odbytych zebraniach sołeckich, apel o zgłaszanie  chętnych 

na dożynki gminne 30 sierpnia/01 września 2019r.  
 

Sołtys Poborszowa: P. Friedla: prośba o nadsyłanie Sołtysom projektów uchwał i terminów 

posiedzeń Komisji Stałych.  
 

Sołtys Większyc: M. Matuszewski: prośba o informowanie sołtysów o inwestycjach realizowanych 

w sołectwie, poruszenie sprawy gazyfikacji sołectw i zamarzniętego hydrantu.  
  

Sołtys Mechnica J. Greinert: poinformowanie o zarwanym przepuście na ul. Kolonii w Mechnicy. 

Dyskusja w sprawie : Wójt  T. Kandziora, Radny powiatowy: M. Wojciechowski, U. Szczypińska.  
 

Radna U. Marks: prośba o przyspieszenie remontu dachu Gminnego Ośrodka Kultury. 

Dyskusja w sprawie: Wójt  T. Kandziora, U. Szczypińska. 

 

Ad.12 Zapytania i Interpelacje 

Przewodniczący K. Olszowka: poinformowanie, że zapytania i interpelacje powinny być składane 

tylko na piśmie. W związku z brakiem zapytań, przejście do kolejnego punktu. 
 

Ad. 13 Zakończenie obrad I sesji Rady 

Przewodniczący K. Olszowka: zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Reńska Wieś.  
 

Obrady zakończono o godz. 16.58 
 

Integralny załącznik do protokołu stanowi nagranie opublikowane w BIPie Urzędu Gminy Reńska 

Wieś w zakładce Władze Gminy/Rada Gminy/Sesje Rady Gminy 2018-2023 (transmisje obrad). 

 

Protokołowała na podstawie nagrania:   Podpis Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Anna Ludwig 
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Załączniki: 

1. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś; 

2. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady 

3. Sprawozdanie ze Wspólnego Posiedzenie Komisji Stałych; 

4. Uchwała nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Gminy Reńska  

5. Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej 

6. Plan pracy Komisji Społeczno-Oświatowej 

7. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok 

8. Uchwała nr IV/22/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2019 rok 

9. Uchwała nr IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 

10. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  

11. Uchwała nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś 

12. Uchwała nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finans. dla miasta Opola 

13. Uchwała nr IV/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce 

samorządu terytorialnego 

14. Uchwała nr IV/28/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej 

własność Gminy Reńska Wieś 

15. Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach 

wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 

16. Uchwała nr IV/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego 

programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 

17. Uchwała nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie nadania statutu GOPS w Reńskiej Wsi 

18. Uchwała nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi  oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

19. Uchwała nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu 

współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

20. Uchwała nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  w schronisku dla osób bezdomnych 

21. Uchwała nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/17 z dnia  

22 lutego 2017 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


