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         Protokół Nr XIII/2011 
z obrad XIII sesji szóstej kadencji Rady Gminy  
Zębowice odbytej dnia 28 grudnia  2011 roku . 

 
 
 
 
XIII  w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1240. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych i pracownicy urzędu – zgodnie z załą-
czoną 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) zmian w budŜecie gminy Zębowice na 2011 rok 
2) uchwalenia budŜetu gminy Zębowice na 2012 rok 
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
4) ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej przysługuje dieta 
5) weryfikacji podziału środków z funduszu zapasowego narodowego Funduszu 

Zdrowia na rok 2012. 
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
7. Przyjecie 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, pana Wójta oraz pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy obecności 
quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad/ stan radnych – 14 osób/. 
 
Ad.3. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji ,wprowadzając po-
prawkę – projekty dwóch uchwał : 

1. w sprawie zapobieŜenia zamierzonej likwidacji Sadu Rejonowego w Oleśnie i jej ne-
gatywnym skutkom 

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Proponowany porządek wraz z poprawką  poddano pod głosowanie ,  głosowało 14 radnych, 
oddano za - 14 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie . 
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Ad.4.  
Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do pana Wójta : 

� Wilhelm Rybol – zapytał , od kiedy będzie obowiązywała ustawa śmieciowa, skoro juŜ 
otrzymaliśmy na 2012 rok ksiąŜeczki oraz wnioskował o ustawienie odpowiedniego 
znaku w Siedliskach – Sośnie wskazując, iŜ z trzech stron jest znak droga ustąp  
pierwszeństwa, a z czwartej strony droga z pierwszeństwem, jest tam bardzo wąsko, 
co z suchymi drzewami w Pruskowie – aleja dębowa 

W tej chwili na salę obrad wszedł radny Ledwig Damian  i w sesji uczestniczy 15 radnych 
� Krzysztof Kurowski – wnioskował o usunięcie krzaków za byłą remizą w Radawiu  
� Zbigniew Kula- wnioskował o naprawę dróg na Osiedlu, Poczołkowie i na Malinów, 

oraz o załoŜenie lampy na przystanku na Nowej Wsi 
� Dorota Wons – zapytała, czy Urząd Pocztowy zostaje oraz jak wygląda sprawa kupna 

budynku Domu Spotkań 
� Krystyna Karońska – zapytała, kiedy ruszy budowa Ośrodka Zdrowia  
� Damian Ledwig – wskazał, iŜ z Pruskowa na Opole koło magazynu nie ma znaku, 

oraz mieszkańcy Radawki proszą o załoŜenie oświetlenia, co z drzewami przy stodo-
le w szkółce, oraz z trójkątem w Radawiu 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał. 
Ad.5. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany  budŜetu gminy Zębowice 
na 2011 rok wraz z uzasadnieniem  dot. przeniesienia środków w dziale 801 – Oświata i wy-
chowanie zgodnie z piesmem dyrektora ZGS, oraz na wypadek podwyŜki oprocentowania 
kredytów zabezpiecza się kwotę 2000 zł. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska – zapytał, czy obecny system alarmowy nie działa 
� Wójt – wskazał , iŜ sa dostarczone nowe komputery i trzeba załoŜyć nowy system 

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 XIII/112/2011 w sprawie zmiany bud Ŝetu  gminy Z ębowice na 2011 rok .  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem : uchwała koryguje poszczególne 
wartości zawarte w załączniku Nr 2 zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w bu-
dŜecie . 
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 XIII/113/2011w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek przed przystąpieniem do odczytania kolejnego projektu 
uchwały dot. Uchwalenia budŜetu gminy Zębowice na 2012 rok poprosiła panią skarbnik o 
odczytanie uchwały nr 728/2011 i nr 729/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu/ uchwały w załączeniu/. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – radna Krystyna Karońska wskazała, iŜ komisja rewi-
zyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały budŜetowej gminy Zębowice 
na 2012 rok. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Dorota Wons – zapytała, czy budŜet na 2012 rok jest mniejszy o 3 mln. zł. 
� Wójt – wskazał, Ŝe tak. 
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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 XIII/114/2011 w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Z ębowice na 2012 rok.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021 stanowią-
cą załącznik Nr 1 do uchwały. 
Przed podejmowaniem głosowania poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowska o odczytanie  
Uchwały nr 730/2011 z dni a 23 grudnia 2011 ROKU Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice na lata 
2012 – 2015 . 
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 XIII/I115/2011 w sprawie uchwalenia wieloletnie j pro-
gnozy finansowej. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt następnej uchwały w sprawie ustalenia zasad, na 
jakich sołtysom przysługuje dieta, wskazując, iŜ Komisja Rewizyjna pozytywnie ustosunko-
wała się do proponowanej kwoty miesięcznej 100 złotych za udział w sesji Rady Gminy, a w 
przypadku nieobecności sołtysa na sesji potracenia 50% jej wysokości. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 

� Marianna Dylka – zapytała, co z sołtysami pracującymi 
� Wójt – wskazał, iŜ dieta nie jest karą, lepszym rozwiązaniem jest stała dieta 
� Marianna Dylka wskazała, iŜ jest dwóch sołtysów pracujących i im naleŜy przyznać 

dietę bez wskazań obecności na sesji 
� Jan Wodarczyk – zapytał, jeŜeli sołtys  nie będzie na sesji , to dostanie dietę , czy  nie  
� Wójt – tak dostanie 50,00 zł. 
� Norbert Larisz – wskazał, iŜ większe sołectwa są poszkodowania, praktyka pokaŜe  
� Radca Prawny – wskazał, iŜ gdyby udała się próba zreformowania sołectw, to była by 

większa kwota i większy zakres obowiązków, jedynie pokrzywdzony jest sołtys  
Radawia 

� Wilhelm Rybol – zapytał, czy jak sołtysi zbierali podatki, to ta kwota chyba była taka 
sama 

� Konrad Jendrzej – wskazał, iŜ na rok było 300,00 zł, teraz jest więcej- 1000,00 zł. 
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 XIII/I116/2011 w sprawie ustalenia zasad, na ja kich sołtysom przysługuje 
dieta.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie weryfikacji podziału 
środków z funduszu zapasowego narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012  stosownie do 
Apelu w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok 
dokonanej Zarządzeniem  nr 58/23011 DEF Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku/ 
pisma w załączeniu/. 
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 XIII/I117/2011 w sprawie weryfikacji podziału środ-
ków z funduszu zapasowego narodowego Funduszu Zdrow ia na rok 2012. 
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie zapobieŜenia negatywnym 
skutkom zamierzonego sposobu likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie wraz  z pismem dot. 
likwidacji Sądu planowana jest z dniem 1 lipca 2012 roku / pismo w załączeniu/. 
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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 XIII/118/2011 w sprawie zapobie Ŝenia zamierzonej 
likwidacji Sadu Rejonowego w Ole śnie i jej negatywnym skutkom. 
Pani Przewodnicząca ogłosiła 10 – cio minutową przerwę. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych . 
W tej chwili sale obrad opuściła radna Edyta Czeredrecki, i w sesji uczestniczy 14 radnych . 
Ad.6. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych  udzielał pan Wójt : 

� ksiąŜeczki śmieciowe będą jeszcze w tym roku obowiązywać, wskazał, iŜ wysłaliśmy 
informację o zamknięciu wysypiska z dniem 31 grudnia 2011 roku, mamy rok czasu 
na przygotowanie się do nowej ustawy śmieciowej 

� mamy decyzje na wycięcie drzew 
� w Siedliskach znaki musimy sprawdzić 
� drogi i ścieŜki- nie przewidujemy do remontu ze względu na brak środków,  nie mamy 

równieŜ moŜliwości na dodatkowy kredyt 
� oświetlenie – lampy, oświetlenie kaŜdego przystanku są to wysokie koszty, wskazał, 

iŜ rocznie juŜ na oświetlenie wydajemy ok.300 tys.zł. 
� Urząd Pocztowy na razie będzie, nie Ŝadnych sygnałów likwidacyjnych 
� Dom Spotkań – na razie jesteśmy wyłączeni, nie jesteśmy w stanie kupić 
� budowę Ośrodka Zdrowia  – termin realizacji przesunięty jest na 2016 rok 
� znak w kierunku Opola – trzeba wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych 
� sieć elektryczna w Radawce – sieć ta biegnie z tyłu budynków, jak będzie przepro-

wadzona modernizacja oświetlenia to zostanie przeniesiona 
� drzewa przy stodole w szkółce i aleja dębowa w Pruskowie będzie wykonane – mamy 

decyzje na wycięcie 150 drzew 
� trójkąt  w Radawiu – powiat boryka się z finansami  

Ad.7. 
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 14 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania, tym protokół został przy-
jęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
Ad.8 .  
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim  za udział 
w uroczystej sesji zapraszając wszystkich na poczęstunek,   zamykając sesję, wypowiedziała 
formułę ”zamykam XIII w VI kadencji  sesj ę Rady Gminy Z ębowice. 
 
 
 
 
 
Protokółowała : 

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

/ Urszula Czernik/ 


