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         Protokół Nr XIV/2012 
z obrad XIV sesji szóstej kadencji Rady Gminy  
 Zębowice odbytej dnia 24 stycznia 2012 roku. 

 
 
XIV  w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.1100  do godz.1340. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, sołtysi, zaproszeni gości i pracownicy 
urzędu – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu. 
 
 
Porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji . 
4. Wolne wnioski i zapytania . 
5. Podjęcie uchwały w sprawie : 
1) zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy 
2) przekazania środków finansowych dla Policji 
3) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2012 rok 
4) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok 
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania 
w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
6) przyjęcia do realizacji projektu ”Zainwestuj w siebie” 
7) zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach 
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
7. Przyjęcie protokołu obrad 
8.Zakończenie sesji .        

 
 

Przebieg obrad : 
 
Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała  
pana Wójta,  radnych, sołtysów, zaproszonych gości,   oraz pracowników urzędu, stwierdza-
jąc 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 – projekt uchwały – zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieru-
chomościami. Proponowany porządek wraz z poprawką  poddano pod głosowanie ,  głoso-
wało 14 radnych, oddano za - 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących - 0, tym porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie.  
Pani przewodnicząca poinformowała, Ŝe w pkt. 6 do dyskusji będziemy zapraszali sołtysów. 
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Ad.4.  
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do 
Pana Wójta: 
 � Krystyna Karońska wnioskowała:  

- o posypywanie piaskiem chodnika przy mostku na ulicy Eichendorffa, 
�  Konrad Jendrzej wnioskował:  

- o zadaszenie tarasu przy remizie, 
- zakup 4 śmietników dla Knieii, 

� Marianna Dylka zapytała:  
- czy słuŜba komunalna  mogłaby sprzątać przystanki,  
- kto ma oczyszczać chodniki ze śniegu, 

� Krzysztof Kurowski  wnioskował:  
- o wyczyszczenie rowu na ulicy Opolskiej, 

� Erwin Wencel zapytał: 
 - dlaczego w tym roku nie było odśnieŜania w Radawce, 

� Norbert Larisz wnioskował: 
 - o udostępnienie numerów telefonów do osób odpowiedzialnych za odśnieŜanie, 

� Damian Ledwig zapytał: 
 - co jest robione w sprawie ulic: Opolskiej i Krótkiej, 
 - wnioskował o postawienie skrzynki z piaskiem w Radawce przy krzyŜu, 

� Marianna Dylka zapytała:  
- czy Pan Wójt podpisze zgodę na udział wsi Kadłuba Wolnego w  konkursie „Piękna 
Wieś Opolska” oraz „Najlepszy projekt”, 
- czy  Urząd Gminy mógłby  wystąpić do Grupy Rybackiej o dofinansowanie na zmo-
dernizowanie stawu w Kadłubie Wolnym. 

Poinformowała, Ŝe Stowarzyszenie z projektów pozyskało juŜ około 120 tys. zł.   
 
Następnie  Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, Ŝe nasz Pan Wójt otrzymał 
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2011 r. Jeszcze raz gratulowała Wójtowi. Tego sa-
mego dnia wyróŜnienie z Powiatu dostał Kula Zbigniew. 
 
Ad.5. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przy-
znanie pomocy.  
Pytania mieli następujący radni : 

� Marianna Dylka  – zapytała, kto jest beneficjentem projektu. 
� Wójt – odpowiedział, Ŝe gmina jest beneficjentem projektu i jest moŜliwość otrzyma-

nia 25 tys.zł., wkład własny to 25% + VAT. Zakończenie ma nastąpić do 31 sierpnia 
2012 roku. 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów 
za - 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, w tym głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XIV/119/2012 w sprawie zabezpieczenia umowy o pr zyznanie pomocy. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  przekazania 
środków finansowych dla Policji. 
      �Damian Ledwig – zapytał jak to wygląda w innych gminach.  



3 

 

      � Wójt odpowiedział, Ŝe kaŜda gmina jest zobowiązana do utrzymania porządku publicz-
nego. Policja otrzymuje środki za czas słuŜby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 
2 ustawy o Policji. 
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało  14 radnych, oddano głosów 
za - 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XIV/120/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchwalenia gminne-
go programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na 2012 rok. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska – zapytała czego dot. pkt.12 - kto prowadzi, kiedy i gdzie, 
� Wójt – Sekcja piłki ręcznej prowadzona jest w dwóch grupach przez 10 m-cy, 2 razy w 

tygodniu na hali sportowej w Zębowicach. Prowadzi  Dariusz Sułek i instruktor z Za-
wadzkiego za kwotę 700 zł. na miesiąc – łącznie 14.000 zł. Dodatkowo są organizo-
wane wyjazdy do innych gmin na rozgrywki piłki siatkowej. 

� Damian Ledwig – zapytał jaki jest organizowany wypoczynek dla dzieci, 
� Wójt – pewna grupa wyjeŜdŜa na 2 tygodnie na wypoczynek letni. 

Więcej pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów 
za - 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XIV/121/2012 w sprawie uchwalenia gminnego progr amu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałani a przemocy w rodzinie na 
2012 rok. 
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchwalenia gminne-
go programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok i prognozę do uchwały. 
      � Damian Ledwig – zapytał czy planowane wydatki są w ramach pogadanek, 
      � Wójt – będą to pogadanki dotyczące zagroŜenia jakie moŜe wynikać z przyjęcia narko-
tyku twardego, Ŝeby zapobiegać organizuje się pogadanki w szkołach. Kwota ta jest prze-
znaczona na ten cel. 
      � Norbert Larisz – zapytał czy narkomania stanowi  problem na terenie gminy, 
      � Wójt – nie stanowi problemu, ale musimy temu zapobiegać. 
Przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów za - 14, przeciwnych – 
0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr XIV/122/2012 
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdział ania narkomanii na 2012 rok. 
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 
Pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów za - 14, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr 
XIV/123/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Oleskiemu na reali-
zacje zadania w zakresie działalno ści Warsztatów Terapii Zaj ęciowej.  
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie przyjęcia do realiza-
cji projektu „Zainwestuj w siebie” wraz z uzasadnieniem. 
      � Krystyna Karońska – zapytała czy takie szkolenie coś daje, ile osób i gdzie się zatrud-
niło, 
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      � Wójt – te osoby nie znalazły zatrudnienia, są to podopieczni GOPS. Od stycznia tego 
roku zmieniła się ustawa - równieŜ nie wiadomo czy osoby przeszkolone znajdą jakąś pracę. 
W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby korzystające z Opieki Społecznej. Więcej pytań  
nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów za - 13, prze-
ciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  Nr 
XIV/124/2012 w sprawie przyj ęcia do realizacji projektu  „Zainwestuj w siebie”. 
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym. 
      � Krystyna Karońska  zapytała - o co chodzi w tym projekcie uchwały, 
      � Wójt – w tym obiekcie mieszka rodzina, która sądownie otrzymała lokal socjalny.                   
Trzeba uregulować stan prawny. Jest mało dzieci i nie moŜna rozbijać na 2 – 3 oddziały ze 
względu na brak funduszy. Do końca lutego gmina,  musi podjąć uchwałę o zamiarze likwi-
dacji przedszkola w Kadłubie Wolnym, którego juŜ nie ma od 6 lat. Nadmienił, Ŝe gmina ma 
do wypłacenia 123 tys.zł. dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. 
      �Marianna Dylka zapytała - czy dodatek jest wypłacany z budŜetu gminy oraz, Ŝe zapis 
w uzasadnieniu powinien być inny, ostatni rok dzieci były w szkole. 
      � Wójt – dodatek wyrównawczy jest wypłacany w całości z budŜetu gminy. 
 MoŜna zagwarantować przedszkole w szkole w razie potrzeby. Chodzi o fakt ile mamy dzie-
ci. Nie likwidujemy szkoły, tylko zmieniamy sposób uŜytkowania. 
      � Radca prawny wskazał, Ŝe malejąca liczba dzieci powodowałaby wysokie koszty 
utrzymania. 
    � Marianna Dylka zapytała - ile wydaje gmina na oddział, którego nie ma, pozostawić 
tak jak jest, nie likwidować,  
      � Radca prawny wskazał, Ŝe przedszkole podlega działalności finansowej, jest w wyka-
zie, w kaŜdej chwili moŜe wejść SANEPID. Jednostka, której nie ma jest ujmowana w spra-
wozdawczości. 
      � Wilhelm Rybol wskazał, aby nie likwidować oddziału bo potem nie moŜna będzie go 
utworzyć,  
      � Wójt – nie likwidujemy szkoły w Kadłubie Wolnym i w Radawiu. Staramy się znaleźć 
rozwiązanie jak zagospodarować te budynki. Przedszkole, którego nie ma jest ujmowane 
dwa razy w roku w sprawozdaniach, które naleŜy wykonać w ciągu trzech dni. 
KaŜde uchwały są wysyłane do nadzoru tj. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
- Sekretarz Gminy poinformowała, Ŝe demografia ma równieŜ wpływ na szkoły ponadgimna-
zjalne. W innych gminach bazy  wyremontowali, mają  mniej uczniów  a nauczycieli pozosta-
ło  tyle samo, koszty nie zmniejszyły się. 
Więcej pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów 
za - 10, przeciwnych – 3, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XIV/125/2012 w sprawie  zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego  Ka-
dłubie Wolnym.   
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie gospodarowania 
nieruchomościami. 
      � Krystyna Karońska zapytała czego dotyczy, 
      � Damian Ledwig zapytał co w sprawie cegielni, 
      � Wójt – gmina ma nieruchomości, chce Ŝeby przynosiły dochód, ze względu na wysoki 
podatek nie ma osób zainteresowanych dzierŜawą. Po obniŜeniu podatku będzie większa 
moŜliwość wydzierŜawienia. Właściciel Tartaku chce go sprzedać, co roku płaci 36,000 zł 
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podatku. Podobnie jest z cegielnią niema osób zainteresowanych dzierŜawą. Do tego tematu 
będzie trzeba powrócić. Więcej pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 
radnych, oddano głosów za - 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr XIV/126/2012  w sprawie gospodarowania nierucho-
mościami. 
 
W tej chwili salę obrad opuściła radna Krystyna Karońska i w  sesji uczestniczy 13 radnych. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad.   
 
Ad.6. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych  udzielał pan Wójt : 
      �mostek w Pruskowie i w Radawiu będzie remontowany jeŜeli dostaniemy środki, wystą-
piliśmy z pismem do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 20% kosztów to ma być wkład 
własny, 
      �zakupiono pojemniki na piasek, będziemy uzupełniać tam gdzie brakuje,                     
do odśnieŜania i posypywania chodnika jest zobowiązany właściciel posesji oraz  pilnowania, 
Ŝeby nie było gołoledzi, 
      �w tym roku nie będzie zrobione zadaszenie w Knieii, jeŜeli przyjdą pieniądze to na most 
w Pruskowie i w Radawiu,  
      �moŜemy dać worki na śmieci z przystanków, Zakład moŜe podjechać i zabrać. Za półto-
ra roku firma, która wygra przetarg będzie musiała zabierać śmieci z przystanków. Starajmy 
się jak najwięcej segregować odpadów. JeŜeli będzie mała segregacja to będziemy płacić 
kare. Obecnie jest 3% segregacji a ma być 10%. DuŜo osób nie ma kubła na szkło i plastik 
oraz kompostownika. Mieszkańcy nie wywoŜą na śmietnisko gruzu, 
      �musimy sprawdzić sami przepust, wycinka drzew i krzewów ma być wykonana do koń-
ca lutego, 
      �jeŜeli droga jest przejezdna to nie odśnieŜamy i jak jest trochę śliska, 
      �numery telefonów słuŜb odpowiedzialnych za odśnieŜanie są udostępnione na stronie 
internetowej, 
      �w sprawie ul. Opolskiej i Krótkiej (trójkąt w Radawiu) po kaŜdej sesji są wysyłane pi-
sma, będziemy dalej monitować, 
      �Kadłub Wolny moŜe wystartować w konkursach – Wójt wyraŜa zgodę. Wójt będzie na 
zgromadzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej. Co roku kaŜda gmina ma prawo otrzymać środki, 
czy otrzyma na zmodernizowanie stawu w Kadłubie Wolnym nie wiadomo. Muszą być speł-
nione pewne kryteria. W ramach zarybienia moŜna by dostać środki. 
      �w sprawie organizacji doŜynek – p. dyrektor ustali jakie kwoty mogłaby pozyskać na 
działalność kulturalną z LGD. MoŜna przedstawić jej swoją wizję i z tym pojedzie do Spóroka 
      �będzie sfinansowany namiot, nagrody, prąd, nagłośnienie. 
 
Na sesji było obecnych pięciu sołtysów, którzy zadawali pytania. 
Sołtys Marian Królak – wnioskował o wykonanie nowych tablic ogłoszeń w Kosicach i Rada-
wiu oraz przeniesienie ich w inne miejsce, 
- wcięcie dwóch topoli w Radawiu, które znajdują się  między liniami elektrycznymi przy sto-
dole Szkółki Nadleśnictwa Turawa, 
Wójt – Szkółka zwróciła się o wydanie zezwolenia na wycięcie, topole będą wycięte,  
Sołtys Piotr Okwieka wnioskował o przeniesienie tablicy ogłoszeń w Osiecku w inne miejsce, 
poniewaŜ w czasie deszczu jest zalewana, 
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Sołtys Piotr Wodarczyk – wystąpił o wykonanie barierek na mostku, 
Wójt odpowiedział, Ŝe nie ma pieniędzy. 
Następnie Pani Przewodnicząca odczytała informację z Komendy Powiatowej Policji  z Ole-
sna z dnia 11.01.2012 r. dotyczącą zorganizowania dodatkowych słuŜb prewencyjnych w 
czasie ponadnormatywnym finansowanym z budŜetu gminy Zębowice. 
 
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 13 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 sesji,  zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XIV w VI kadencji  sesj ę Ra-
dy Gminy Z ębowice. 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 Monika Włodarczyk 


