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

odbytej dnia 19 lipca 2011 roku . 
 
 
 
VIII w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.1300 do godz.1530. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan doktor Wiesław Bańczyk  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 budŜetu gminy Zębowice na 2010 rok 
2) zmiany uchwały Nr VI/61/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 

roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację 
inwestycji 

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
4) przekazania środków finansowych dla Policji 
5) zmiany uchwały Nr VII/78/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 

2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć 
w niej ujętych 

6) zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego 
7) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Zębowice na lata 2009 – 2013 
8) zmieniająca uchwałę  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice 
9) partnerstwa Gmin: Birkenfeld i Zębowice 

 
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
7. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
8. Zakończenie sesji .        
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Przebieg obrad : 
Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
radnych, pana dr Bańczyka i pana Wójta oraz pracowników urzędu, stwierdzając na podsta-
wie listy obecności  quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan rad-
nych  - 12 osób/. 
Ad.3. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji , wprowadzając jeden 
projekt uchwały w sprawie : 

� powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
Proponowany porządek obrad wraz z poprawką oddano pod głosowanie ,  głosowało 12 rad-
nych, oddano za - 12 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek obrad został przy-
jęty jednogłośnie . 
Ad.4.  
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana doktora Bańczyka o zabranie głosu w 
sprawie dotyczącej zatrudnienia drugiego lekarza. 
 W tej chwili na salę obrad weszli radni : Dylka Marianna, Rybol Wilhelm i Wodarczyk Jan i w 
sesji obecnie uczestniczy 15 radnych. 
Pan doktor Bańczyk szeroko omówił sprawę zatrudnienia drugiego lekarza na ½ etatu ,  
wskazując na brak kandydatów.  
Pan Wójt wskazał, aby raz w miesiącu  lub raz na kwartał sprowadzić odpowiedniego specja-
listy celem przeprowadzenia badan naszych mieszkańców. Szczególnie chodzi o badanie 
mamograficzne. 
Dr Bańczyk – jest program na te badania , które prowadzi p. Sowa, ona pilotuje te badania, 
wystarczy się do niej zgłosić, jeŜeli chodzi o specjalistów to, jest problem , bo nie mają wyj-
ścia poza poradnię, nie mają kontraktu, w zakresie komercyjnym moŜna prosić o specjalistę. 
Więcej pytań nie było do doktora  i pani przewodnicząca  podziękowała za przybycie i przy-
stąpiono  do składania przez radnych wniosków i zapytań do wójta : 

� Dorota Wons  – wnioskowała o postawienie tablicy informacyjnej na ulicy Borowiań-
skiej 

� Zbigniew Kula  – wnioskował o wyrównanie Ŝwirem ścieŜki koło remizy w stronę osie-
dla  

� Urszula Skowronek – zapytała o naprawę zniszczonych mostów po powodzi 
� Konrad Jendrzej – zapytał, jak się mają wyjazdy do poŜarów na obcy teren , poza 

powiat  
� Edyta Czeredrecki – wskazała na wyrównanie drogi z ulicy Opolskiej na ulicę Mickie-

wicza 
� Krystyna Karońska – podziękowała za wynajęcie autobusu i pomoc w dostarczeniu 

darów dla osób – emerytów potrzebujących oraz zapytała kiedy odbędą się zebrania 
sołeckie – chodzi o wybór sołtysa  

� Marianna Dylka – wskazała na dokończenie wykaszania, jakimi kryteriami posługiwa-
no się przy wyborze miejscowości do konkursu 100 placów na 100 lat Nivei, oraz 
wskazała na projekty dot. stawu – Ŝeby je wykorzystać zapytała o instalacje  
internetu, co z b budynkiem po byłej szkole w Kadłubie Wolnym, oraz w sprawie pi-
sma skierowanego do Rady Sołeckiej w sprawie zakupu grilla i płytek i ich zamonto-
wanie .  
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� Norbert Larisz – wnioskował o wycięcie 2- ch suchych topoli w kierunku zakładu oraz 
zapytał, dlaczego firma Remondis nie zabrała wszystkim kubły plastikowe z Ŝółta kla-
pą 

� Damian Ledwig – wnioskował o dokończenie chodnika na ulicy Źwirowej w Radawiu 
oraz zapytał, co z trójkątem 

� Wilhelm Rybol wnioskował o usunięcie suchych drzew z Kadłuba Wolnego na Szem-
rowice, usunięcie suchych dębów w Pruskowie koło p. Młodkowskiego oraz o wyas-
faltowanie lub zabetonowanie dziury koło studzienki ,koło krzyŜa. 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał. Pani Przewodnicząca odczy-
tała projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2011 rok wraz z  
uzasadnieniem.  
Pytania mieli następujący radni : 

� Marianna Dylka – droga w Kadłubie Wolnym w kierunku  na Młynek nie będzie robio-
na 

� Wójt – nie mamy map i kamieni, geodeta nie zdąŜył wykonać pomiary 
� Damian Ledwig – zapytał, kiedy naprawy będą wykonane, 
� Wójt – zaleŜy od Rady , czy uchwalą, musimy patrzeć na nasze moŜliwości oraz 

gdzie mieszkają ludzie  
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 15 radnych, oddano głosów 
za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr VIII/85/2011 w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Z ębowice na 2011 rok .  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/2011 Rady 
Gminy Zębowice  z dnia 10 maja  2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kre-
dytu na realizację inwestycji   wraz z uzasadnieniem. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr VIII/86/2011 w sprawie zmiany  uchwały Nr VI/61/ 2011 
Rady Gminy Z ębowice w sprawie zaci ągni ęcia długoterminowego kredytu na realizacj ę 
inwestycji . 
Przewodnicząca odczytała kolejny  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz 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 VIII/87/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej p rognozy finansowej.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji wraz z uzasadnieniem. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska – wskazała, iŜ zawsze przekazywaliśmy do Dobrodzienia , teraz 
do Olesna 

� Irena Dzikowska – przekazujemy do powiatu, do tej pory kupowaliśmy paliwo, teraz 
gotówkę przelewamy 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głoso-
wało     15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w gło-
sowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr VIII/88/2011 w sprawie przekazania  środków 
finansowych dla Policji . 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
VII/78/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia za-
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kresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o prze-
biegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych wraz z uzasadnieniem. 
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 VIII/89/2011 Rady Gminy Z ębowice  sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2011 Rady 
Gminy Z ębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie okre ślenia zakresu i formy 
informacji o kształtowaniu si ę wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebieg u i 
realizacji przedsi ęwzięć w niej uj ętych. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zbycia nieruchomo-
ści lokalu mieszkalnego .O skomentowanie tego projektu uchwały poprosiła pana Wójta , 
który wskazał, iŜ osoba, która wykupi, będzie dbała , a mu juŜ nie będziemy musieli inwesto-
wać.  
Pytania mieli następujący radni : 

� Edyta Czeredrecki -  zapytała, Osiecko, kto to jest 
� Wójt – mieszkania p. Hajduczek 
� Damian Ledwig – zapytał, czy my musimy sprzedaŜ z 80% bonifikatą 
� Wójt – wskazał, iŜ jeŜeli będzie pełna kwota , to nie będzie chętnych i szansa na za-

kup 
� Jan Wodarczyk – zapytał, ile dają pieniędzy te cztery mieszkania 
� Wójt – za 1m2 – 152, 00 zł 
� Wilhelm Rybol – zapytał, czy w Radawiu są jeszcze jakieś mieszkania  
� Wójt – 1 mieszkanie 
� Edyta Czeredrecki – zapytała, co z m mieszkaniem pani Laskowskiej 
� Wójt – mamy klucze, komisja będzie przydzielać mieszkanie 
� Radca Prawny – wskazał, iŜ ustawa daje pierwokup najemcom 
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, gło-
sowało 15 radnych, oddano głosów za-13, przeciwnych – 1, wstrzymujących – 1, tym w 
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr VIII/90/2011 w sprawie zbycia nieru-
chomo ści lokalu mieszkalnego . 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchwalenia pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015 oraz zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy . 
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 VIII/91/2011 w sprawie  uchwalenia programu gos podarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015 oraz zas ad wynajmowania lokali 
wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zę-
bowice .O skomentowanie tego projektu uchwały poprosiła Radcy Prawnego, który wskazał, 
iŜ organ nadzoru sugerował, aby taki zapis znalazł się w /w uchwale . 
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 V/92/2011 zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gmin ę Zębowice 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie partnerstwa Gmin : Birkenfeld i Zębo-
wice . 
Pytania mieli następujący radni : 
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� Norbert Larisz – zapytał, kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie  
� Wójt – w tym roku w Niemczech, a moŜe w przyszłym roku  u nas 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głoso-
wało 15 radnych, oddano głosów za -15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr VIII/93/2011 w sprawie partnerstwa Gmin: Bir-
kenfeld i Z ębowice . 
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
O skomentowanie tego projektu uchwały poprosiła panią sekretarz, która wskazała, iŜ Pre-
zes Sadu rejonowego w Oleśnie pismem z dnia 29 czerwca 2011 roku Nr A-0150-3/11 zgło-
sił kandydata na ławnika do Sadu Rejonowego w Oleśnie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
na kadencję 2012 – 201`5 pana Bernarda Glados ur.02 lipca 1964 roku, zamieszkałego w 
Radawiu przy ulicy opolskiej 81 . Stosownie do art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku 
Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz.1070/ przed przystąpieniem do 
wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o 
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie . 
Zespół opiniujący ukonstytuował się w następującym składzie : 

1. Krystyna Karońska 
2. Dorota Wons 
3. Zbigniew Kula 

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 VIII/94/2011 Rady Gminy Z ębowice w sprawie powo-
łania zespołu opiniuj ącego kandydatów na ławników.  
Ad.8. 
Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę. 
Wobec uchwalenia wszystkich uchwał przystąpiono do następnego punktu obrad : odpowie-
dzi na wnioski zapytania radnych, których udzielał pan Wójt : 

� tablice zostaną postawione  wraz z wskazaniem  dojazdu do ulicy Sosnowej i dalej do 
Borowiańskiej 

� jeŜeli zostanie jakiś urobek z dróg to ścieŜka zostanie  naprawiona 
� jeŜeli chodzi o uszkodzone mosty po powodzi, to musieliśmy je zrobić w ramach swo-

ich środków, mamy zagwarantowane 4 zadania  
� na ostatnich zawodach sprawa wyjazdu do ratowania Ŝycia ludzkiego i mienia została 

załatwiona – jedziemy , a o rozliczenie kosztów będziemy się póŜniej zastanawiać, 
wystosujemy pismo do Komendanta PSP w Oleśnie  

� wyrównanie drogi koło pana Wodarza przekaŜemy do powiatu, aby przy tym remon-
cie zostało to zrobione 

� 3 place zabaw /Zębowice, Knieja i Radawie / trzeba rozpoznać temat, na nastypnej 
sesji zostanie wyjaśnione 

� pismo do sołtysów dot. zamontowania zakupionego z funduszu sołeckiego grilla i pły-
tek, który w ramach środków własnych powinien zostać zamontowany 

� telekomunikacja – jest cały czas problem, są uszkodzenia ,wysyłamy pisma, sprawa 
jest w toku, trzeba ponowić monit 

� budynek szkoły w Kadłubie Wolnym- jest osoba zainteresowana, która pragnie wy-
dzierŜawić budynek na ośrodek szkoleniowy dla młodzieŜy, taki jaki juŜ funkcjonuje w 
Rudnikach, spotkanie w tej sprawie ma się odbyć na początku września  
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� spotkania ze stowarzyszeniami – stowarzyszenia nie podlegają bezpośrednio Wójto-
wi, a Staroście, powstały,  aby pozyskiwać środki zewnętrzne, jeŜeli są organizowane 
spotkania to staramy się brać udział 

� zagospodarowanie stawu – tym zajmuje się Lokalna Grupa Rybacka, która składa 
wnioski, trzeba się zorientować czy Stowarzyszenie ,moŜe złoŜyć wniosek, Wójt da 
uŜyczenie- trzeba to sprawdzić 

� sucze topole przy ulicy świrowej w Radawiu , wystąpić z wnioskiem o wycięcie , w 
kierunku Szemrowic- pozbierać i zawieść do OSP, Ŝeby nie doszło do zniszczenia 
zboŜa 

� Remondis- kierowca niemiał wszystkich na liście, ale po interwencji mieli zabrać 
wszystkim 

� Łąki Kadłubskie – trzeba zaobserwować, ile wody jest koło krzyŜa, ile się rozlewa 
� zebrania sołeckie odbędą się w tym miesiącu – pani sekretarz Teresa Czaja odczyta-

ła harmonogram  zebrań wiejskich – wyborczych : 
25.07.2011 rok godz.18,00 –  Knieja - sala Mniejszości 
26.07.2011 rok godz.18,00 -  Kadłub Wolny – sala Mniejszości 
27.07.2011 rok godz.18,00 – Radawie – sala Mniejszości 
28.07.2011 rok godz.18,00 -  Prusków – świetlica wiejska 
29.07.2011 rok godz.18,00 – Siedliska – świetlica wiejska w Pruskowie  
01.08.2011 rok godz.18,00 – Poczołków – sala Mniejszości w Kadłubie Wolnym 
02.08.2011 rok godz.18,00 – Osiecko – świetlica wiejska  
03.08.2011 rok godz.18,00 – Zębowice – Dom Spotkań w Zębowicach 

Następnie o głos poprosiła radna Marianna Dylka, która wskazała, iŜ z LGD Krasiejów była 
na wycieczce w Austrii, pokrótce omówiła spotkanie oraz wskazała, aby na sali obrad Rady 
Gminy postawić stojak z flagą. 
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 VIII sesj ę VI kadencji Rady Gminy Z ębowice. 
 
 
 
 
 
Protokółowała : 

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

/ Urszula Czernik/ 


