
      
 
                                                   P r o t o k ó ł  Nr XXXV/2010 
z obrad XXXV sesji pi ątej kadencji Rady Gminy Z ębowice odbytej dnia 2czerwca  2010 roku.   
 
 
XXXV w piątej kadencji  sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali „Domu Spotkań” w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1300 do 1445 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, pracownicy urzędu  – zgodnie z załączoną 
listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.  
Pod obrady sesji zaproponowany został następujący porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji . 
4. Wolne wnioski i zapytania . 
5. Podjęcie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budŜetu gminy Zębowice 
2) zmiany uchwały Nr XXX/224/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 
2010 – 2013 

3) zaciągnięcia poŜyczki na wyprzedzające  finansowanie operacji „Uregulowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Zębowice poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią 
wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

4) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji 
5) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy Zębowice za  

I - półrocze 
 
6.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
7.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
8.  Zakończenie sesji .        
 
Przebieg obrad : 
 
Ad. 1 . 2 
 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała radnych  i  
pracowników urzędu  oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na 
prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 14 osób/. 
 
 
Ad. 3. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji , który został jednogłośnie przyjęty . 
 
Ad. 4. 
  
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań : 
 
- Joachim Kubica – wskazał, na zniszczony przepust w Radawiu w kierunku Kopaliny oraz na 
zarwany przepust przy p. Treli oraz zapytał, kto jest odpowiedzialny za wyczyszczenie przepustów 
wjazdowych do swojej posesji 
- Zygmunt Jośko – zapytał, co z obiecanymi pojemnikami na szkło dla Radawki oraz wskazał, na 
zrobienie dojazdu do lasu  przez rów, rury  moŜna otrzymać od nadleśnictwa oraz znowu wskazał, 
aby zmusić nadleśnictwo Turawa do wyczyszczenia stawu w Radawiu 
- Norbert Larisz – wskazał na rozlewiska na ulicy Krótkiej Opolskiej w Radawiu 



- Zbigniew Kula – wnioskował, aby rów na Nowej Wsi puścić pod drogą powiatową do lasu, przy 
drodze do P. Sobczyka wykopać rów, oraz aby przy drodze na Draganie woda wyrwała mostek, 
dać większy przekrój rur 
- Konrad Jendrzej – wskazał na zarwany most w kierunku p. Proszewskiego, oraz na 
przeczyszczenie rowków na ulicy Nowej w Kniei 
- Krystyna Karońska – wskazała na niewyczyszczone przepusty i rowy  
- Marianna Dylka – wskazała na  zarwany rów w kierunku Dobrodzienia i na Łąki na drodze 
powiatowej 
- Wilhelm Rybol  wskazał, na zarwany przepust koło transformatora , na wybitą szybę na 
przystanku autobusowym na Łąkach oraz wyczyszczenie rowu na Łąkach koło krzyŜa w kierunku 
p. Szczygła 
- Jan Wodarczyk wskazał na zalewanie ulicy Cichej i koło p. Bursy 
- Marcin Dragon – wskazał na zalane posesje p. Pipy i Gruszki oraz zarwany mostek na sołtysa i 
zalaną drogę w kierunku p. Sporin -Kowolik i Gaś 
 
 
 
Ad.5 . 
 
Przewodnicząca p. Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem : warunkiem realizacji w/w inwestycji jest 
zwiększenie środków – przetarg został przeprowadzony powtórnie .Otrzymano dotację na 
usuwanie skutków powodzi w kwocie 2 200 zł. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 
- Wilhelm Rybol- wskazał, iŜ budowa przychodni zdrowia w Zębowicach  nie miała być 
finansowana z budŜetu gminy 
- Irena Dzikowska – tak , to jest tylko dokumentacja . 
Więcej pytań   nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 14 radnych, oddano głosów za – 
14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0 , tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  
Nr XXXV/253/2010 w sprawie zmiany uchwały bud Ŝetowej na 2010 rok . 
Pani Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2009 
Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2010 – 2013 wraz z uzasadnieniem : kwoty przeznaczone 
w poz.1 załącznika na realizację inwestycji: ”budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową 
zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym” muszą ulec zmianie w związku z zakończeniem 
procedury przetargowej na wykonanie zadania . Ze względu na konieczność wykonania 
monitoringu w hali sportowej w Zębowicach  zwiększa się środki w poz.2 o kwotę 15000 zł. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania :głosowało 
14radnych, oddano głosów za - 14, przeciwnych – 0,  wstrzymujących  – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr XXXV/254/2010 w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXX/224/2009 Rady Gminy Z ębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwal enia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Z ębowice na lata 2010 – 2013 .   
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie   zaciągnięcia 
poŜyczki na wyprzedzające  finansowanie operacji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Zębowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz 
budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika 
wyrównawczego w Kadłubie Wolnym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 wraz z uzasadnieniem: w dniu 24 lutego 2010 roku zawarto umowę z Samorządem 
Województwa Opolskiego na dofinansowanie w/w operacji. Warunkiem otrzymania środków jest 
dokonanie zapłaty za wykonanie zadania . 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 
- Wilhelm Rybol – zapytał, czy ta inwestycja m usi być do końca roku wykonana 
- Wójt – tak  
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych  oddano głosów za – 
14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 



Nr XXXV/255/2010 w sprawie  po Ŝyczki na wyprzedzaj ące  finansowanie operacji 
„Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Z ębowice poprzez budow ę 
przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budow ę sieci wodoci ągowej z 
pompowni ą wody dla wsi Osiecko wraz z budow ą zbiornika wyrównawczego w Kadłubie 
Wolnym” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic h na lata 2007 – 2013 
Przewodnicząca  Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem : w dniu 24 lutego 2010 
roku zawarto umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie w/w zadania 
Uzupełnieniem wkładu własnego – zgodnie z uchwałą budŜetową na 2010 rok – jest kredyt. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały nie było przystąpiono do głosowania : głosowało 14 
radnych, oddano głosów za -14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała 
Nr XXXV/256/2010 w sprawie  zaciągni ęcia długoterminowego kredytu na realizacj ę 
inwestycji . 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt ostatniej  uchwały w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy Zębowice za I półrocze wraz z uzasadnieniem :  
Art.266, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, 
poz.1240/ stanowi, iŜ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi zakres i formę 
informacji z przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze oraz informacji za I półrocze roku 
budŜetowego o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych osób prawnych. 
Dotychczasowa uchwałą Rady Gminy w tej sprawie , z uwagi na nieaktualność przywołanej 
podstawy prawnej po zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych traci moc z dniem wejść 
ia w Ŝycie niniejszej uchwały. 
 Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych, oddano głosów za -14 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  
Nr XXXV/257/2010 w sprawie zakresu i formy informac ji o przebiegu wykonania bud Ŝetu 
gminy Z ębowice za I półrocze. 
 
 
Ad.6. 
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad pani Przewodnicząca Gabriela Buczek  poprosiła pana 
Wójta  o udzielenie odpowiedzi na zadane wnioski i zapytania radnych . 
Pan Wójt wskazał, iŜ w tej chwili otrzymaliśmy faks o otrzymaniu dotacji na wypłatę ekwiwalentu za 
udział w akcjach powodziowych, wiąŜe się to ze zmianą w paragrafie 3 w planie wydatków – 
wydatki bieŜące  - dział 754, rozdz.75478 –usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych kwota 30 000 zł. 
Wspomniał, iŜ obecnie w urzędzie jest kontrola RIO, która będzie do dnia 02 sierpnia 2010 roku , 
sprawdzająca zagadnienia z 2008 i 2009 roku oraz wieloletnie plany i wykonania . 
Następnie omówił sytuację powodziową oraz  wyświetlił zdjęcia  dotyczące powodzi na terenie 
naszej gminy. Wskazał, iŜ osoba, która chce wypompować wodę z piwnicy, będzie musiała 
podpisać oświadczenie , iŜ wyraŜa zgodę na wypompowanie wody /moŜe to prowadzić do 
zniszczenia obiektu/.Wskazał, iŜ wszystkie uwagi i wnioski na tyle na ile będzie moŜna zostaną 
usunięte , równieŜ na drogach powiatowych/obecnie zbieramy informacje i meldunki/. 
Przepusty i rowy będą czyszczone , równieŜ mosty będziemy się starać naprawić. 
Za przepusty wjazdowe odpowiedzialny jest właściciel posesji, kaŜdy odpowiada za swoje, 
wszelkie roboty mogą być wykonane na swoim majątku, do Nadleśnictwa będziemy musieli  
znowu wystąpić z pismem. 
JeŜeli chodzi o postawienie kontenerów  na szkło na Radawce, to trzeba będzie przypomnieć, 
natomiast wybita szyba na przystanku autobusowym na Łąkach na razie nie zostanie naprawiona 
w związku z brakiem funduszy. 
W tej chwili salę obrad opuściła radna Respondek Gabriela , w tej chwili stan radnych wynosi 13 
osób. 
 
 
 
 
 



Ad.7. 
 
Pani Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej 
sesji, informując iŜ, protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji znajdować się będzie 
w biurze Urzędu Gminy. 
Głosowało 13 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został przyjęty 
jednogłośnie w głosowaniu jawnym . 
 
Ad.8. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca p. Gabriela Buczek  dziękując wszystkim 
za udział w posiedzeniu Wójtowi, Radnym, Radcy Prawnemu, zaproszonym gościom i 
pracownikom urzędu gminy , zamykając  sesję , wypowiedziała  formułę „zamykam XXXV sesj ę  
V kadencji  Rady Gminy Z ębowice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................  
/Protokółowała : Urszula Czernik/ 


