Protokół Nr IX/2011
z obrad VIII sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice
odbytej dnia 11 sierpnia 2011 roku .

IX w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1230.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych 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. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i
realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, za I półrocze 2011 roku.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze 2011 rok.
7. Podjecie uchwały w sprawie :
1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowice na lata 20112015.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
10. Zakończenie sesji .

Przebieg obrad :
Ad.1 i 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała
radnych, pana Wójta oraz pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy obecności
quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych - 13 osób/.
Ad.3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji , poddając go
pod głosowanie , głosowało 13 radnych, oddano za - 13 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących
-0, tym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie .
Ad.4.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań
Do pana wójta :
 Konrad Jendrzej – zapytał, czy istnieje na naszym terenie spółka wodna i czy stara
się o dotacje oraz wnioskował o wykoszenie chaszczy na początku lasu w kierunku
Knieji przy polu pana Wiesiołka
 Edyta Czeredrecki – wnioskowała o wzmocnienia znaków drogowych
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 Krystyna Karońska – wnioskowała o obcięcie gałęzi przy budynku na ulicy Opolskiej
 Damian Ledwig – wnioskował o wycięcie suchych topoli przy ulicy Żwirowej w
Radawiu
 Erwin Wencel – wnioskował o wykoszenie placu zabaw w Radawiu oraz o
postawienie nowych tablic ogłoszeniowych
Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał. Pani Przewodnicząca
odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok wraz z
Uzasadnieniem : z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I Administracji otrzymaliśmy
promesę na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej po ubiegłorocznej powodzi –
promesa na kwotę 51 000,00 zł, z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę – 4435,00 zł na
program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,1095,00 zł na dofinansowanie zakupu
podręczników. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadanie „Odbudowa
przepustu w miejscowości Zębowice” zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę
17 000 zł. Na inwestycje w zakresie budowy dróg zwiększa się środki o kwotę kosztów
inspektora nadzoru.
Środki pochodzić będą z rozdziałów, gdzie za okres 7-m-cy jest niższe wykonanie , niż
zaplanowano.
Pytania mieli następujący radni :
 Marianna Dylka – droga w Kadłubie Wolnym o długości 450 mb, nr działki 759, gdzie
to jest
 Wójt – w kierunku p. Kostyry
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 13 radnych, oddano głosów
za-13, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została
uchwała Nr IX/95/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
W/w projekt omówił pan Wójt wskazując, że uchwała Nr VIII/91/2011 z dnia 19 lipca 2011
roku nie wypełnia dyspozycji przepisu art.21 ust.2 pkt 1,2,3,6,7 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego /Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz.266 ze zmianami/.
Pytania mieli następujący radni :
 Wilhelm Rybol – wskazał, iż najpierw będą przeprowadzone remonty, a potem
sprzedaż
 Pan Wójt wskazał, iż jest to plan, wszystko może się zmienić, a bez zgody Rady
Gminy niew można lokalu sprzedać.
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania,
głosowało 13 radnych, oddano głosów za-10, przeciwnych – 1, wstrzymujących – 2, tym w
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IX/96/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia
11 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015 oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
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
zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu 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
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Nr VIII/89/2011 Rady Gminy Zębowice sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2011 Rady
Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
programu 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 za15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została
uchwała Nr VIII/91/2011 w sprawie
uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015 oraz zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Ad.8.
Wobec uchwalenia wszystkich uchwał przystąpiono do następnego punktu obrad :
odpowiedzi na wnioski zapytania radnych, których udzielał pan Wójt :
 Spółka wodna istnieje, Prezesem jest pani Teresa Zieleźnik, wystąpiliśmy o 2 tys. zł.
tylko o tyle można było wystąpić - zależy to od wpływu spółki
 zarośnięte krzewy przy drodze w Knieji oraz wycięcie suchych topoli przy ulicy
Żwirowej w Radawiu – na spotkaniu z sołtysami wskazano, aby zmobilizować
ludność-mieszkańców przy pomocy radnych, a potem zgłosić do ZGK i do Wójta,
zostanie to wycięte, natomiast na wycięcie suchych topoli jest potrzebna zgoda pana
Starosty
 znaki drogowe są nagminnie niszczone, w skali roku ok.200 tys. zł. wydajemy na
naprawę lub zakup nowych, jeżeli się złapie takiego niszczyciela, top musi naprawić,
natomiast jeżeli nie chce do zgłosić na Policję
 jeżeli chodzi o tablice informacyjne – zostanie przekazany sołectwu materiał na
zrobienie tablic
Radny Ledwig Damian wskazał, aby odnowić rów przy ulicy Opolskiej w Radawiu przy płocie
p. Kurowskiego.
Radny Jendrzej Konrad wskazał, aby powiadomić pisemnie właścicieli posesji, aby dbali o
wycięcia chaszczy,. drzew i ostów, aby dbali o porządek.
Pan Wójt wskazał, iż jest podjęta uchwała o porządku i czystości, trzeba by nałożyć kary .
W tej chwili salę obrad opuściła radna Krystyna Karońska i w sesji uczestniczy obecnie 12
radnych.
Radna Wons Dorota – wskazała na letnią kawiarenkę, która została zlikwidowana a w
centrum wsi i przed sklepem nie można pić piwa, oraz wskazała na szalonego kierowcy
jeżdżącego po drogach naszej gminy, który jest bezkarny.
Pan Wójt wskazał, iż musimy przeprowadzić jakieś działania, podobny problem jest w
Kadłubie Wolnym , gdzie mieszkańcy się skarżą, jest to trudny problem do rozwiązania ,
bezkarny kierowca- przeprowadzone rozmowy nie pomogły, rzeczywiście jest bezkarny.
Ad.9.
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 12 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania, tym protokół został
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.10.
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Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym za
udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję, wypowiedziała
formułę ”zamykam IX w VI kadencji sesję Rady Gminy Zębowice.

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