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                  Protokół Nr VII/2011 
z obrad VII sesji szóstej kadencji Rady Gminy Z ębowice  

odbytej dnia 14 czerwca   2011 roku . 
 
 
 
VII w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.1400 do godz.1645. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Starosta Jan Kus  oraz pracowni-
cy urzędu – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu. 
 
Porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami gmi-

ny Zębowice za lata 2009 – 2010/sprawozdanie umieszczone dnia 12 kwietnia 2011 
roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zębowice – zakładka akty 
prawne-projekty uchwał/. 

5. Przedstawienie sprawozdania rocznego za 2010 rok dotyczący umorzonych, odro-
czonych i rozłoŜonych na raty naleŜności, do których nie stosuje się przepisów usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa. 

6. Wolne wnioski i zapytania . 
7. Podjecie uchwały w sprawie : 

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok 
2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2010 rok 
3) zmiany budŜetu gminy  na 2011 rok 
4) określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu wie wieloletniej prognozy finansowej, 

w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych 
5) opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice 
6) ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych 
7) zmieniająca uchwałę nr xvi/106/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia 2008 roku w 

sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2014 
8) wydzierŜawienia nieruchomości 
9) zmieniająca uchwałę Nr XV/105 /08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia 2008 roku 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014” 
10) zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2-004 roku w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice 

8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
9.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
10.  Zakończenie sesji .        
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Przebieg obrad : 
Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
radnych, pana Starosty i pana Wójta 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, który poddano pod 
głosowanie, głosowało 15 radnych, oddano za - 15 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym 
porządek obrad został przyjęty jednogłośnie . 
Ad.4.  
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek oddała głos panu Staroście, który podziękował za 
zaproszenie , wskazując na dobra współprace z tutejszym samorządem. Pan Starosta po-
krótce przedstawił funkcjonowanie słuŜby  zdrowia, a w szczególności funkcjonowanie ra-
townictwa medycznego,  wspomniał o utrzymaniu i remoncie dróg i chodników, wykaszania 
rowów i naprawy przepustów na naszym terenie .Wspomniał równieŜ o Domach Pomocy 
Społecznej, warsztatach terapii zajęciowej i Zolu w Dobrodzieniu. 
Pytania do pana Starosty mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska – wskazała, na remont chodnika na ulicy Opolskiej 
� Pan Starosta – jest zaplanowany remont dalszej części tego chodnika 
� Zbigniew Kula – wskazał, na zorganizowanie wycieczki rowerowej w ramach powiatu 
� moŜna to zorganizować i ująć w planie na przyszły rok 
� Krystyna Karońska wskazała, iŜ w Dobrodzieniu jest sekcja rowerowa i moŜna się do 

niej dołączyć 
� Damian Ledwig zapytał, o trójkąt w Radawiu 
� pan Starosta wskazał, iŜ trzeba będzie w pierwszej kolejności zrobić odwodnienie a 

potem dopiero krawęŜniki 
� Marianna Dylka – wskazał, iŜ Stowarzyszenie podlegają pod pana Starostę, czy 

moŜna się ubiegać o jakąś dotację 
� Pan Starosta – wskazał, iŜ nie ma moŜliwości dotacji, trzeba szukać innych moŜliwo-

ści 
� Wilhelm Rybol – zapytał, jakie i gdzie będą przeprowadzone remonty dróg na naszym 

terenie  
� Pan Starosta – będą przeprowadzone drobne remonty- wycinki, natomiast większe 

remonty będą planowane na drugi rok 
� Wilhelm Rybol – wskazał, na remont drogi Szemrowice – Zębowice i Knieja-Grodziec 
� Jan Wodarczyk wskazał na remont drogi Kadłub Wolny-Szemrowice i dokończenie 

remontu chodnika w Kadłubie Wolnym 
� Pan Starosta, aby przy planowaniu na rok następny ująć w planie co ma być zrobione 

w pierwszej kolejności 
Więcej pytań nie było i pani przewodnicząca  i pan wójt podziękowali za przybycie,  mimo 
licznych obowiązków znalazł czas, Ŝycząc, aby problemy ratownictwa medycznego zostały 
dobrze rozwiązane. Pan wójt zaprosił pana Starosty wraz z małŜonką na rajd rowerowy, któ-
ry odbędzie się 9 lipca 2011 roku w Zębowicach. 
Pani przewodnicząca ogłosiła 5-cio minutową przerwę. 
Po przerwie  przystąpiła do następnego punktu obrad tj. przedstawienie sprawozdania z re-
alizacji gminnego planu gospodarki odpadami gminy Zębowice za lata 2009 – 2010. 
W/w sprawozdanie zostało omówione przez pana Wójta. 
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Pytań odnośnie tego sprawozdania nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad tj. 
przedstawienie sprawozdania rocznego za 2010 rok dotyczący umorzonych, odroczonych i 
rozłoŜonych na raty naleŜności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku – ordynacja podatkowa. Pytań odnośnie tego sprawozdania nie było i przystą-
piono do składania przez radnych wniosków i zapytań do wójta : 

� Marianna Dylka – poinformowała, iŜ teren prywatny został uporządkowany i wyko-
szony, co z terenem naleŜącym do gminy 

� Konrad Jendrzej – wskazał, iŜ kaŜdy radny otrzymał pismo od Jarosława Kaczyńskie-
go odnośnie podjęcia przez Rady uchwały w sprawie  uznania rolnictwa za priorytet 
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 
/pismo w załączeniu/co inne gminy robią 

� Wilhelm Rybol wskazał, iŜ na Łąkach koło krzyŜa studzienka jest zarwana oraz z  
Kadłuba Wolnego w stronę Zębowice rowy nie są wykoszone 

� Dorota Wons – wnioskowała znowu o naprawę schodów do ośrodka zdrowia 
� Edyta Czeredrecki – zapytała, czy będzie drugi lekarz, gdyŜ nasz doktor przyjmuje jak 

chce oraz kiedy odbędą się wybory na sołtysów 
� Jan Wodarczyk – zapytał, dlaczego nie moŜna zakupić blaszak do Kadłuba Wolnego 
� Damian Ledwig zapytał, czy rzeka Radawka w Radawiu będzie czyszczona , czy 

chodnik będzie zrobiony oraz wskazał, iŜ staw w Radawiu  zarasta  
� Krystyna Karońska – zapytała, czy chodnik na ulicy Opolskiej będzie robiony. 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał. Pani Przewodnicząca odczy-
tała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 
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 VII/75/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego za 2010 rok. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radna Krystynę Karońską - przewodniczącą Ko-
misji9 Rewizyjnej o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2011 roku w 
sprawie opinii o wykonaniu budŜetu za rok 2010 oraz wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Zębowice oraz panią skarbnik Irenę Dzikowską odczytanie uchwały nr 
206/2011z dnia 19 kwietnia 2011 roku  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Zębowice za 2010 rok oraz uchwałę nr 
308/2011 z dnia 03 czerwca 2011 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniując 
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Zębowice z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok/pisma w załączeniu/. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania bu-
dŜetu za 2010 rok w całości. 
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 VII/76/2011 w sprawie absolutorium z tytułu wyko n-
nia bud Ŝetu na 2010 rok. 
Następnie pan Wójt podziękował radzie, pracownikom i firmom za współprace i podjęcie 
słusznych decyzji. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy Zębowice na 
2011 rok  wraz z uzasadnieniem. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Wilhelm Rybol zapytał, czy obecna kosiarka nie wystarcza 
� Wójt – jest do duŜego ciągnika,  nie moŜna wszystkiego zrobić 
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� Krystyna Karońska – 25 900,00 zl zakup pieca do szkoły w Radawiu i zakup działki – 
jest to duŜa kwota  

� Wójt – taki piec jest potrzebny, natomiast zakup działki- chodzi o Kosice- gmina 
przejmuje za podatek 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, gło-
sowało 15 radnych, oddano głosów za-1, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr VII/77/2011 w sprawie zmiany bud Ŝetu 
gminy Z ębowice na 2011 rok. 
Przewodnicząca odczytała kolejny  projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i reali-
zacji przedsięwzięć w niej ujętych warz z uzasadnieniem. 
Pytań nie było i  przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych, oddano głosów za-
15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – , tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr VII/78/2011 okre ślenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu si ę 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu  i realizacji przedsi ęwzięć w 
niej uj ętych.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielana 
przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice wskazując na odbyte posiedzenie 
Komisji oświaty, która to wypracowała następujące stanowisko dot. świadczeń w wyso-
kości 0,11% aktualnie obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu 
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę/d do-
kładnością do 1 grosza oraz jeŜeli do przedszkola uczęszcza drugie dziecko określonych 
rodziców, to opłata za to dziecko ulega obniŜeniu o 50%, natomiast kaŜde następne o 
90%. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało     
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w gloso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr VII/79/2011 w sprawie opłat za świadczenie 
udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gmin ę Zębowice. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie ustalenia górnej 
stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych . O skomentowanie tego projektu 
uchwały poprosiła pana Wójta, który wskazał, iŜ oczyszczalnie co roku podnoszą opłaty, 
nasza wynosiła 14 zł/ m 3, trzeba równieŜ wliczyć transport i zuŜycie .  
Więcej pytań  nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano gło-
sów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jawnym podjęta zo-
stała uchwała Nr VII/80/2011 w sprawie ustalenia górnej stawki za  usuwanie odpa-
dów komunalnych ciekłych. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zmieniająca 
uchwałę Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23.04.2008 roku w sprawie zatwier-
dzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2014” wraz z uzasadnie-
niem . Pytania mieli następujący radni ; 

� Marianna Dylka – zapytała, czy inne miejscowości teŜ będą ujęte 
� Wójt – ta, odnosi się tylko do Zębowice 
� Marianna Dylka – Kadłub Wolny tez złoŜył wniosek, jest to tez w planie odnowy 
� Wójt – wskazał, iŜ chodzi oto kto jest beneficjentem, instytucja kultury moŜe reali-

zować przy pomocy stowarzyszenia, ona się rozlicza i jest kontrolowana .Plan 
wynika ze sołectwa i przedstawi na sesji rady Gminy. 

� Dorota Wons – pomnik Nepomucena , jak się to ma do gruntu, oraz przejęcie 
stawu w ręce Stowarzyszenia, jak równieŜ budowa boiska i kortu tenisowego 
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� Wójt – ten punkt  nie będzie zrealizowany, gdyŜ właściciel chce 10 tys. zł, kon-
serwator będzie czekał, a następnie narzuci mu wykonanie, przejęcie stawu rów-
nieŜ nie będzie realizowane, gdyŜ właścicielem stawu jest obecnie Skarb Pań-
stwa Agencja Nieruchomości Rolnych- Zarząd Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Opolu , my jesteśmy uŜytkownikiem, umowa podpisana 
jest pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez 
Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na 
okres trzech lat, równieŜ budowa boiska i kortu tenisowego nie będzie zrealizo-
wana ,gdyŜ nie ma środków finansowych, chyba, Ŝe stowarzyszenie ma swoje 
środki 

� Mariana Dylka wskazała, dlaczego wnioski, które są złoŜone a nie są ujęte w pla-
nie odnowy 

� Wójt – wskazał, iŜ nie zachodziła konieczność zmiany „Planu Odnowy Miejsco-
wości Kadłub Wolny”, gdyŜ złoŜony wniosek i ujęte w nim zadania spełniają wy-
mogi i nie trzeba było wprowadzać zmian. 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, gło-
sowało 15 radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w 
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr VII/81/2011 zmieniaj ąca uchwał ę Nr 
XV/106/08 Rady Gminy Z ębowice z dnia 23.04.2008r.w sprawie zatwierdzenia „ Pla-
nu Odnowy Miejscowo ści Zębowice na lata 2008 – 2014”. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wydzierŜawienia  
nieruchomości . O skomentowanie poprosiła pana Wójta, który wskazał, iŜ chodzi tu o 
zbiornik wodny przy ulicy Łąkowej w Kniei. 
Więcej pytań  nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano gło-
sów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta zo-
stała uchwała Nr VII/82/2011 w sprawie wydzier Ŝawienia nieruchomo ści. 

Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 
Nr XV/105/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu 
Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014” wraz z uzasadnieniem dot. złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pt. Adaptacja poddasza na potrzeby świetlicy wiejskiej w 
Radawiu” w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
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 VII/83/2011w sprawie zmieniaj ąca uchwał ę Nr XV/105/08 Rady Gminy Z ębowice z 
dnia 23.04.2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Od nowy Miejscowo ści Radawie na 
lata 2008-2014”. 
Przewodnicząca odczytała   ostatni 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 Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice 
wraz z uzasadnieniem: zaktualizowano inwestycje: remont budynku OSP wraz rozbudową o 
część sanitarno-socjalną, adaptacja poddasza na potrzeby świetlicy wiejskiej w Radawiu, 
remont sali wraz z przebudową istniejącego garaŜu na część socjalną i dobudowa garaŜu, 
budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków -Leśnioki wraz z modernizacją stre-
fowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ście-
ków komunalnych. 
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 
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jawnym podjęta została uchwała Nr VII/84/2011 zmieniaj ąca uchwał ę XXI/132/04 Rady  
Gminy Z ębowice z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przyj ęcia Strategii Rozwoju, 
Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwes tycyjnego Gminy Z ębowice. 
Ad.8. 
Wobec uchwalenia wszystkich uchwał przystąpiono do następnego punktu obrad : odpowie-
dzi na wnioski zapytania radnych, których udzielał pan Wójt : 

� koszenie traw gminnych – lider-sołtys, radni  oraz mieszkańcy wraz z porozumieniem 
ZGKiW mogą to wykonać, my dajemy sprzęt 

� pismo J. Kaczyńskiego – zbliŜają się wybory, duŜe obietnice, ale co moŜna zrobić 
skoro w budŜecie państwa nie ma środków finansowych 

� studzienka zostanie naprawiono, jeŜeli chodzi o wykoszenie traw w rowie w stronę 
Zębowic- firma zapomniała, zgłosimy  i zostanie to wykonane 

� remont schodów zaplanowany jest w tym tygodniu 
� jeŜeli chodzi o drugiego lekarza to będziemy rozmawiać z dr. Bańczykiem, zebrania 

sołeckie odbędą się po BoŜym Ciele 
� w ramach funduszu sołeckiego nie moŜna zakupić blaszaka – brak akceptacji 
� bieg rzeki w Radawiu czeka na pogłębienie w najbliŜszym czasie, chodnik jest popry-

skany, stawy zarastają, jest to wynik azotu, opady deszczu nawóz spływa do rowów i 
rzek i rośliny rosną. 

Następnie pan Wójt : 
� odczytał pismo otrzymane od Wójta Gminy Turawa w sprawie zawiadomienia o za-

nieczyszczaniu przez mieszkańców Gminy Zębowice cieku Libawa, którego wody za-
silają Zbiornik Wodny Turawa/Jezioro DuŜe Turawskie/,zlokalizowany na terenie 
Gminy Turawa. Z treści przesłanych informacji i dokumentacji fotograficznej wynika, 
Ŝe mieszkańcy ul. Szkolnej miejscowości Radawie wpuszczają ścieki bytowe bezpo-
średnio do Libawy ./pismo w załączeniu/. 

� zaapelował, aby Stowarzyszenia włączyły się do rajdu organizowanego na naszym 
terenie, który odbędzie się 9 lipca 2011 roku o godz.900 spotkanie przed Domem Spo-
tkań, zapisy u pani Dominiki Urbanek, wpis 15,00 zł od osoby . 

Ad.9. 
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 Rady Gminy. 
Głosowało 15 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania, tym protokół został przy-
jęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
Ad.10.  
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym za 
udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję, wypowiedziała 
formułę ”zamykam VII sesj ę VI kadencji Rady Gminy Z ębowice. 
 
 
 
 
 
Protokółowała : 

 
............................................... 

/ Urszula Czernik/ 


