Protokół Nr IV/2011
z obrad IV sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice
odbytej dnia 27 stycznia 2011 roku .

IV w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1420
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, sołtysi, mieszkańcy oraz pracownicy
urzędu – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wolne wnioski i zapytania .
5. Podjecie uchwały w sprawie :
1) zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

3) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2013
wynajmu lokalu użytkowego
wynajmu lokalu użytkowego
zbycia lokali mieszkalnych
zmieniająca uchwałę nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004r. w
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Zębowice
8) w sprawie połączenia sołectw

4)
5)
6)
7)

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
8. Zakończenie sesji .

Przebieg obrad :
Ad.1 i 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała
radnych, sołtysów, mieszkańca Osiecka oraz
pracowników urzędu, stwierdzając na
podstawie listy obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan
radnych – 15 osób/.
Ad.3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając
zmianę w paragrafie 1 punkcie 1 skreślić Prusków, natomiast w punkcie 2 dodać Prusków
w projekcie uchwały w sprawie połączenia sołectw, oraz wprowadzenia następujących
projektów uchwał w sprawie :
 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 uchylenia uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na
lata 2011-2013
 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 uchylenia uchwały w przedmiocie poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa
Radny Rybol Wilhelm wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
połączenia sołectw.
Wyjaśnienia dot. tego projektu uchwały złożył pan Wójt i Radca Prawny.
Wobec powyższego Przewodnicząca Gabriela Buczek poddała proponowany wniosek pod
głosowanie , głosowało 15 radnych, za wycofaniem uchwały oddano za - 6, przeciwnych - 8,
wstrzymujących - 1 , tym w porządku obrad pozostaje projekt uchwały w sprawie połączenia
sołectw.
Proponowany porządek obrad wraz z wniesionymi poprawkami poddano pod głosowanie,
głosowało 15 radnych, oddano za- 15 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek
obrad został przyjęty.
Ad.4.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do
pana Wójta.
• Dorota Wons- wnioskowała, o przeprowadzenie rozeznania sprawy dot. likwidacji
urzędu pocztowego
• Krzysztof Kurowski wnioskował o wyczyszczenie rowu na ulicy Opolskiej w Radawiu,
o usunięcie drzewa przy posesji w Radawiu przy ulicy Opolskiej 24A, oraz wskazał, iż
osoba podpisująca umowy z firmą Remondis jest niedoinformowana i źle przekazuje
informacje dot. wywozu śmieci.
• Wilhelm Rybol –wnioskował o naprawę dziury na ulicy Oleskiej w Kadłubie Wolnym
koło p. Kowolika
• Konrad Jendrzej – wskazał, aby zabrać czerwone śmietniki znajdujące się koło
sklepu w Kniei
Więcej wniosków nie zgłaszano, więc Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek przystąpiła
do następnego punktu obrad.
Ad.6 .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/25/2011 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice
na 2011 rok wraz z uzasadnieniem.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,głosowało
15 radnych, oddano głosów za – 15, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0, tym w
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2011 rok.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym wraz z uzasadnieniem.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/27/2010 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym .

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2013
wraz z
uzasadnieniem.
Radna Marianna Dylka – zapytała, czy organizacje, stowarzyszenia zostały zapoznane z
tym programem.
Pani sekretarz Teresa Czaja , wskazała, iż projekt został zamieszczony na stron ie
internetowej Gminy Zębowice w dniu 14 stycznia 2011 roku.
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano
głosów za-14, przeciwnych – 1, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta
została uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy
Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2013.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego wraz z
uzasadnieniem.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/29/2011 w sprawie wynajmu lokalu
użytkowego.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu
użytkowego wraz z uzasadnieniem .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie wynajmu lokalu
użytkowego.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia lokali
mieszkalnych o wraz z uzasadnieniem .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/31/2011 w sprawie zbycia lokali
mieszkalnych.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Zębowice wraz z uzasadnieniem.
Radna Dorota Wons – wskazała na remont dachu i wykonanie instalacji solarnej w
budynku Szkoły podstawowej w Radawiu wraz z kompleksową termomodernizacja – co
tam będzie .
Wójt – jest przedszkole, biblioteka oraz klasa .
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano
głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta
została uchwała Nr IV/32/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy
Zębowice z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu
Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie połączenia
sołectw wskazując, iż projekt tej uchwały został przedstawiony na Komisji budżetu i
działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług oraz

Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego,
jednakże żadnych wniosków nie wypracowano.
Projekt tej uchwały został szeroko omówiony przez pana Wójta, który wskazał przede
wszystkim na spadek liczby mieszkańców, wzbogacenie sołectwa poprzez pozyskanie
środków, a nie bazowanie tylko na środkach gminnych, zmiana okręgów wyborczych
wprowadzenie
okręgów
jednomandatowych/wybory
październikowe
okręgi
jednomandatowe/. Wskazał, iż o tej inicjatywie zostaną powiadomieni mieszkańcy
poszczególnych sołectw, z którymi zostaną przeprowadzone konsultacje w formie zebrań
wiejskich, jest to propozycja .
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :
- Marianna Dylka – wskazała, iż mieszkańcy są przeciwni wskazując na zapisy statutu,
jest również przeciwna
- Jan Wodarczyk – wskazał, iż mieszkańcy nie chcą tego, bo w centrum jest zawsze
lepiej, mieszkańcy nas wybrali i my ich musimy słuchać, dlaczego nasza gmina musi to
robić jako pierwsza
- Wilhelm Rybol – wskazał, iż ta inicjatywa może wyjść od sołectwa i skorzystać z tej
ścieżki, a nie narzucać od góry
W tej chwili na sale obrad weszli sołtys wsi Osiecko pan Falkiewicz Franciszek i
mieszkaniec Osiecka pan Karnydał Jan.
- Urszula Skowronek zapytała, czy w małych sołectwach będzie sołtys czy lider
- Radca Prawny – to się technicznie rozwiąże po konsultacjach, obecny sołtys będzie
członkiem zarządu
Wobec szerokiej dyskusji pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła sołtysów o
dwa zdania na temat tego projektu uchwały :
- sołtys Kadłuba Wolnego - pani Teresa Zieleźnik – odbędą się zebrania w każdym
sołectwie, niech się mieszkańcy opowiedzą
-sołtys Osiecka – zapytał, czym podyktowana jest ta zmiana , wskazując na historyczne
uwarunkowania, niech jest sołtys , a nie lider
- Wójt – wskazał, iż będzie sołtys, będą statuty i w zarządzie będą sołtysi z
poszczególnych sołectw, poprzez połączenia, rozważamy rozwój oraz możliwość
pozyskiwania środków z zewnątrz
- Edyta Czeredrecki – wskazała, aby utworzyć czwarte sołectwo : Osiecko, Siedliska
Prusków
- Damian Ledwig- zapytał, czy nazwa może być inna , aby było sołectwo i zostawić
większe miejscowości na czele
- Wójt – wskazał, iż będzie to ustalone na konsultacjach, kto ma być pierwszy
- Radca Prawny – wskazał, iż nazwa nie powinna zniknąć, tradycyjnie musi być
utrzymana , mogą być nawet cztery człony
Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono ustalenia propozycji połączenia sołectw w następujacej
kolejności :
1. Kadłub Wolny – Poczołków
2. Prusków- Siedliska – Osiecko
3. Łąka – Radawie
4. Knieja – Zębowice
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie połączenia sołectw i
przystąpiono do głosowania , głosowało 15 radnych, oddano głosów za-9, przeciwnych –

4, wstrzymujących – 2, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/33/2011
w sprawie połączenia sołectw.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
III/22/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011 – 2013 wraz z
uzasadnieniem.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15
radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu
jawnym podjęta została uchwała Nr IV/34/2011 w sprawie uchylenia uchwały
Nr III/22/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011 –
2013.
Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w
przedmiocie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od
posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa .
O skomentowanie powyższego projektu poprosiła pana Wójta, który wskazał, iż jest to
rezygnacja poboru podatków i opłaty za posiadanie psa w drodze inkasa .
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :
- Damian Ledwig – zapytał, czy będzie można zapłacić podatek u sołtysa
- Wójt – będziemy się zastanawiać, gdzie ma być inkaso
-Pani skarbnik wskazała, iż inkaso to jest sprawa zmierzchła, mieszkańcy wszystko i tak
płacą w banku/prąd, woda, telefon..../.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania , głosowało 15 radnych, oddano głosów za13, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 2, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała
Nr IV/35/2011 w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie poboru podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w
drodze inkasa .
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. W uchwale Nr XI/71/07 Rady Gminy
Zębowice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów skreśla się w
paragrafie 3 ust.3 zapis pobór opłaty w formie inkasa .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15
radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w glosowaniu
jawnym podjęta została uchwała Nr IV/36/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
opłaty od posiadania psów.
Ad.7 .
Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych :
• w całej Polsce są likwidowane urzędy pocztowe, nawet w dużych miastach,
prawdopodobnie likwiduje się tam , gdzie poczta nie jest właścicielem lokalu
wprowadzając agencję, na najbliższą sesję zostanie zaproszony przedstawiciel
Poczty Polskiej
• rów i drzewo znajdujące się przy posesji na ulicy Opolskiej w Radawiu – jest to droga
powiatowa, trzeba złożyć wniosek u regionalnego inspektora w Opolu
• umowy na wywóz śmieci z firma Remondis – to mieszkaniec ustala wywóz odpadów
komunalnych co 4 lub 8 tygodni, selektywne co 8, 12 tygodni lub co ½ roku
• dziura koło p. Kowolik w Kadłubie Wolnym –Łąki – na załatanie musimy jeszcze
poczekać, zależy to od warunków pogodowych
• czerwone kubły – zostaną usunięte

Radny Damian Ledwig wnioskował o wyremontowanie chodnika w kierunku Domu Pomocy
Społecznej w Radawiu, o wyczyszczenie rowu, postawienia tablic ogłoszeniowych przy
kościele i sklepie „Lewiatan” oraz poszerzenie łuku na ulicy Stawowej w Radawiu
Wójt – jest to droga powiatowa, jest to naturalna szykana , która wymusza na zwolnieniu,
rów jest wyczyszczony.
Radna Marianna Dylka wnioskowała, aby na następny rok określić termin składania
wniosków na fundusz sołecki, oraz
zapytała jaki % zwraca skarb państwa –
prawdopodobnie 30%.
Pani skarbnik Irena Dzikowska wskazała, iż wystosujemy pisma do sołtysów o jego
wykorzystaniu np. 80% do końca czerwca, a pozostałe 20% w innym terminie.
Radny Wilhelm Rybol zapytał, czy w Osiecku jest już podłączony wodociąg
Wójt – jest podłączony i woda jest.
Następnie radny Damian Ledwig wnioskował do radnej powiatu pani sekretarz Teresy Czaja
o naprawę nieszczęsnego trójkąta w Radawiu.
Dyr. ZGK Hubert Buczek – wskazał, iż kosztorys był zrobiony w 2007 roku , ale w związku z
brakiem środków finansowych prace zostały przesunięte, decyduje pan Starosta.
Następnie pan Wójt wspomniał o Turnieju sportowym, który odbywa się w naszej hali w dniu
5 marca , wnioskował o wzięcie czynnego udziału radnych i pracowników urzędu.
Pani sołtys Kadłuba Wolnego Teresa Zieleźnik wnioskowała o postawienie znaków
drogowych informujących dojazd do Kadłuba Wolnego, Pruskowa oraz Poczołkowa / koło p.
Kalus w Zębowicach/, usunięcia czerwonych kubłów na śmieci koło stawu w Kadłubie
Wolnym, remont ulic y Szkolnej i Oleskiej w Kadłubie Wolnym/dziury/oraz zapytała o szkołę
w Kadłubie Wolnym, proponując adaptację budynku i założenie Domu Starców.
Radna Wróbel Maria wnioskowała o naprawę dziury na moście na Borowiany obok p.
Kubiciel.
Radny Wencel Erwin zapytał, do kogo należy udrożnienie rowu znajdującego się przy
posesji, oraz na podtopienia na ulicy Polnej w Radawiu.
Wójt – wskazał, iż należy to do właściciela, a wskazane podtopienia trzeba sprawdzić w
terenie .

Ad.8.
Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej
sesji, informując, iż protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji znajdować się
będzie w biurze Rady Gminy.
Głosowało 15 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym
sołtysom, za udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję,
wypowiedziała formułę ”zamykam IVsesję VI kadencji Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :
...............................................
/ Urszula Czernik/

