
     Protokół Nr XXI/2013
z obrad XXI sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 12 lutego 2013 roku .

XXI  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1330.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Wójt,  sołtysi,  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) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 rok
3) uchwalenia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2013 

rok
4) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym
5) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Zębowice
6) ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
8. Zakończenie sesji Rady Gminy

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela Buczek,  która powitała 
radnych, sołtysów, 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 radni otrzymali 
wraz z materiałami na sesję przy zaproszeniu proponując wprowadzenie dwóch projektów 
uchwał w sprawie ;

• uchylenia  uchwały  dot.  Regulaminu  utrzymania  porządku  i   czystości  na  terenie 
gminy Zębowice
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• zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice

poddając  go  pod  głosowanie,  głosowało  15  radnych,  oddano  za  -  15,  przeciwnych  –  0, 
wstrzymujących  -0,  tym  porządek  obrad  wraz  z  poprawką  został  przyjęty  jednogłośnie. 
Następnie  zgodnie  z  propozycją  radnych protokół  z  poprzedniej  sesji  podano do obiegu 
radnym.
Ad.4.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do 
pana Wójta 

 Krystyna Karońska – wskazała na zniszczony wjazd na posesję przy ulicy Opolskiej
                                  50 – budynek komunalny,

zapytała – ile się czeka na odpowiedź na pismo oraz ile kubłów 
powinien mieć lokal handlowy - kiosk

 Krzysztof Kurowski – wskazał na zniszczone boisko w Radawiu koło Domu Nauczy-
ciela   w  Radawiu  oraz  na  wałęsające  się  psy  na  ulicy 
Borowiańskiej w Zębowicach

 Wilhelm Rybol-  wskazał, iż na Łąkach w Kadłubie Wolnym za p. Niesłony nie świeci 
    lampa

 Norbert Larisz – zapytał o stan tartaku w Zębowicach oraz wskazał na dziurę na 
    moście w Radawiu

 Erwin Wencel – wskazał na dziury na drodze Radawie – Łąka
 Damian Ledwig – wskazał ,aby uporządkować i wyczyścić chaszcze przy stodole 

      Szkółki w Radawiu
 Jan Wodarczyk – zapytał, czy droga z Poczołkowa do lasu będzie robiona

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu  obrad tj. podjęcia uchwał.
Przed  przystąpieniem  do  odczytania  pierwszego  projektu  uchwały,  pani  przewodnicząca 
poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowska o odczytanie pisma z RIO  w sprawie opinii  o 
prawidłowości  planowanej  kwoty  długu  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  Gminy 
Zębowice / pismo w załączeniu/.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie gminy  środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok wraz z 
uzasadnieniem: 

o w  naszej  małej  gminie,  gdzie  funkcjonuje  8  sołectw,  wyrażenie  zgody  na 
utworzenie  funduszu  sołeckiego  wiąże  się  z  rozdrobnieniem  środków. 
Analizując  możliwości  ekonomiczne  gminy  w  kontekście  uchwalonej 
wieloletniej  prognozy  finansowej,  realizacji  nowych  zadań  wynikających  z 
ustawy śmieciowej,  malejącej,  ze względu na niż demograficzny,  subwencji 
oświatowej,  byłoby  wręcz  szkodliwe  dla  dalszego  rozwoju  gminy 
zabezpieczenie  wyodrębnionych  środków  w  ramach  funduszu  sołeckiego. 
Pomimo  nie  wyodrębnienia  funduszu  sołeckiego  na  2014  rok  i  tak  będą 
ponoszone niezbędne wydatki na rzecz poszczególnych wsi.

Pytania odnośnie  tego projektu uchwały mieli następujący radni :
 radna Dorota Wons  -  wskazała, skoro na sesji są obecni sołtysi, to niech oni się 

wypowiedzą
 Sołtys  Marian Królak – wskazał, iż taki fundusz jest potrzebny, można zrobić kilka 

rzeczy np. postawić nowe tablice informacyjne
 Sołtys Gabriela Respondek i Teresa Twardawska – są  przeciwne
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  Radny  Konrad  Jendrzej  wskazał,  iż  tablice  można  wyremontować  w  własnym 
zakresie jak to zrobiła Knieja 

 Pan  Wójt  –  wskazał,  iż  dajemy  co  roku  środki  na  festyny  można  ramach  tych 
festynów wygospodarować jakieś środki 

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  XXI/186/2013  w  sprawie  wyodrębnienia  w  budżecie  gminy   środków 
stanowiących fundusz sołecki .
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na 2013 rok
Pytania mieli następujący radni – 

 Zbigniew Kula – wskazał, iż pkt 12  - wynagrodzenia zawsze był szerzej opisany 
 P. Wójt wskazał, iż jest to jeden paragraf, jest on opisany w załączniku do uchwały 

str.3 pkt.V – działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Damian Ledwig – zapytał, czy świetlice również korzystają z tego programu
 P. Wójt wskazał, iż tak

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  XXI/187/2013  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na 2013 rok
Następnie przystąpiono do  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2013 rok .
Pytanie odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :

 Krystyna Karońska – zapytała, czy środki zaplanowane co w całości wykorzystane, 
czy przechodzą na rok następny

 P. Wójt – wskazał, iż pogadanki są organizowane przez szkoły i sa wykorzystane w 
całości w danym roku 

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 XXI/188/2013 w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2013 rok .
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  kolejny projekt  uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym wraz z uzasadnieniem :
Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.) 
szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, 
po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej 
tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed 
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego 
kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 
prowadzenia szkół danego typu. Szkoła może być zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora 
oświaty.
Przyczyną likwidacji szkoły Podstawowej Kadłubie Wolnym jest konieczność dostosowania 
sieci szkół położonych w Gminie Zębowice do realnych potrzeb wynikających z 
zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych 
kosztów na realizację zadań oświatowych. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację 
Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym jest mała liczba dzieci w szkole. Poniżej 
przedstawiono to w tabeli.
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Dzieci zameldowane z roczników 2000 – 2011 z obwodu Kadłub Wolny:

Nazwa 
miejscowości

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kadłub Wolny 3 5 4 2 6 4 4 3 3 6 2 5

Poczołków 0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 1 2

Osiecko 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0

Siedliska 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1

Ogółem 5 6 4 6 7 6 9 6 7 8 5 8

Od 01 września 2011 roku uczniowie nie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Kadłubie 
Wolnym, tylko do Szkoły Podstawowej w Zębowicach. Uczniowie mają zapewniony dowóz i 
naukę w lepszych warunkach w ramach funkcjonującego Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego 
w Zębowicach. W Szkole Podstawowej w Zębowicach funkcjonuje kuchnia, z której 
korzystają uczniowie przede wszystkim z ubogich rodzin. Odległość Kadłuba Wolnego od 
Zębowic do 2,5 km. Wszystkie dzieci z Gminy Zębowice czują się jak w domu rodzinnym, w 
nowych salach lekcyjnych z zapleczem sportowym, kuchennym. Wobec powyższego, że jest 
tak mała liczba dzieci i mamy po jednym oddziale z danego rocznika, zachodzi konieczność 
znalezienia nowego rozwiązania dla obiektu szkolnego. Nic w obecnym stanie nie wskazuje 
na to by był większy przyrost naturalny, który miałby spowodować zwiększenie liczby 
oddziałów danego rocznika.
Następnie pan Wójt jeszcze raz dokładnie uzasadnił w/w zamiar likwidacji, wskazując, aby 
budynek nie stał pusty na przekształcenie w DPS lub  dom dziennego pobytu starszej osoby 
Były firmy, ale wycofały się ze względu na duże koszty adaptacyjne.
Wskazał,  na  małą  ilość  dzieci  i  niską  subwencję  oświatową,  wyjazdy  mieszkańców  za 
granicę  w  związku  z  brakiem  pracy,   informując,  iż  wspólnym  celem  jest  umiejętne 
kalkulowanie  i dbanie o finanse. Do końca m-ca lutego musimy wysłać zawiadomienia do 
rodziców, związków zawodowych i kuratora oświaty, szkoła nie wróci, a Stowarzyszenie nie 
ma środków, aby ten budynek utrzymać.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :

 Zbigniew Kula – wskazał, skoro społeczeństwo Kadłuba Wolnego budowało tę szkołę 
to przekazać budynek na rzecz Lasów

 Wilhelm Rybol – wskazał, iż po przekształceniu obiekt będzie służyć mieszkańcom
 Pan Wójt  wskazał,  iż  Lasy  również  nie  posiadają  środków na  utrzymanie,  obiekt 

można wydzierżawić np. na 25 lat, będziemy mieli czynsz i podatek oraz zyskamy 
zatrudnienie.

 Wilhelm Rybol – zapytał, co będzie gdy firma wydzierżawi, a nic nie będzie robić
 Pan Wójt   wskazał,  iż będzie podpisana odpowiednia umowa, z której  dzierżawca 

będzie się musiał wywiązać, budynek nie figuruje w rejestrze zabytków
Więcej  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  XXI/189/2013  w  sprawie  zamiaru 
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.
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Pani przewodnicząca wprowadziła 10 minutową przerwę.
Przewodnicząca  pani  Gabriela  Buczek  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie 
uchylenia uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 4 grudnia 2012 roku w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
Pytania mieli następujący radni :

 Krystyna Karońska – zapytała co się zmieniło w tej uchwale
 Pan Wójt wskazał, iż brak jest jednego rozdziału odnośnie gospodarki odpadami – 

rozdz..5.
Więcej  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  XXI/190/2013  w sprawie  uchylenia 
uchwały.
Pani  przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice .
Pytania mieli następujący radni :

 Zbigniew Kula – wskazał na zapis  w  rozdz.2 paragraf 4 i paragraf 6 pkt 3
 Radca Prawny  - wskazał, iż jest to zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości oraz 

wskazał na regulamin zatwierdzony   przez sanepid/ opinia w załączeniu/.
Więcej  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 XXI/191/2013 w sprawie  uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wskazując, iż Nadzór Wojewody odrzucił uchwałę z 
dnia 04 grudnia 2012 roku w związku z brakiem uchwalenia  wniosku – taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, po za tym reszta zostaje bez zmian.
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 XXI/192/2013 w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Przewodnicząca  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  przyznawania  i 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zębowice. O skomentowanie tego projektu uchwały 
poprosiła pana Wójta, który stwierdził, iż obecne diety radnych były określone na podstawie 
minimalnego wynagrodzenia , obecnie procentowo od kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska  państwowe  na  podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 
sferze  budżetowej  oraz  o  zmianie  niektórych  ustaw/Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  79,  poz.431  z 
późniejszymi zmianami/. Na dzień dzisiejszy kwota bazowa wynosi – 1766,46 zl.
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 XXI/193/2013 w sprawie  zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady 
Gminy Zębowice.
W  dalszej  części  obrad  Przewodnicząca  odczytała  Apel  Zarządu  Związku  Gmin  Śląska 
Opolskiego z dnia  6 lutego 2013 roku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 
nadzwyczajnej  inicjatywy  legislacyjnej  w  sprawie  zmiany  terminu  wdrażania  nowych 
obowiązków  gmin  wynikających  z  nowelizacji  ustawy  z  dnia  13  września  1996  roku  o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wobec zagrożeń dla finansów gmin w Polsce ./ 
pismo w załączeniu/.
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Radni  jednogłośnie  poparli  w/w  apel-  głosowało  15  radnych  oddano  głosów  za-15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących –0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  
 Nr XXI/194/2013 w sprawie  poparcia Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego 
o podjecie nadzwyczajnej inicjatywy legislacyjnej .

Ad.7.
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał  pani  przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , 
których udzielał pan Wójt :

o wjazd na ulicę Opolską 50 – obecnie są roztopy i  dlatego tak się dzieje , 
zostanie to naprawione

o odpowiedź na pismo  wynosi miesiąc, dwa miesiące,  lub termin może być 
wydłużony ze względu na brak dokumentów

o lokal  handlowy  –  ilość  kubłów,  trzeba  wypełnić  deklarację  zgodnie  z 
regulaminem i ilość będzie ustalona na tej podstawie 

o boisko szkolne w Radawiu – trzeba sprawdzić kto przejeżdża
o wałęsające  pieski  –  trzeba  dokładnie  sprawdzić  czyje  są  pieski  ,  mamy 

podpisaną  umowę z lekarzem weterynarii  na łapanie wałęsających się psów
o jeżeli chodzi o chaszcze  koło szkółki  - to należy sprawdzić do kogo należy
o nieświecące lampy – trzeba zadzwonić pod numer 991 i zgłosić awarię
o tartak  Zębowice  –  I  część  jest  zakupiona  przez  przeds.z  Gliwic,  ma  tam 

powstać  produkcja  brykietów i  gospodarstwo  agroturystyczne,  natomiast  II 
część jest wydzierżawiona , na zlecenie wydzierżawiającego studenci mają 
opracować plan na rekreację 

o droga Łąka – Radawie – wymaga kapitalnego remontu, zobaczymy co da się 
zrobić

o droga  Poczołków  –  Zębowice  na  razie  nie  będzie  robiona  ,  będziemy 
planować

o dziurę przed mostem w Radawiu zasypiemy

Pytania mieli następujący radni :
 Konrad Jendrzej – podziękował za roboty w Kniei
 Wilhelm  Rybol  –  zapytał,  czy  to  prawda,  że  poczta  w  Zębowicach  ma  być 

zlikwidowana 
 Wójt – wskazał, iż nie otrzymał żadnej informacji na dzień dzisiejszy.
 Jan Wodarczyk – zapytał co z szambami 
 Wójt – wskazał, iż szamba muszą być szczelne, złożymy wniosek w przyszłym roku 

na  przydomowe  oczyszczalnie,  Prusków,  Siedliska,Knieja  i  Łąka  będą  brane  pod 
uwagę, na razie musimy spłacać kredyty

Następnie pani przewodnicząca poprosiła sołtysów o składanie  wniosków :
 Sołtys Kniei - Teresa Twardawska  – zapytała kto opróżnia  kosze oraz wskazała na 

dziurawe- przegnite  kosze, które należy wymienić
 Wójt – są to kosze przyuliczne – my opróżniamy
 Sołtys  Radawia  –  Marian  Królak  –wnioskował  o  wywóz  koszy koło  przystanku  w 

Radawiu 
 Sołtys Osiecka – Piotr Okwieka – wnioskował o usuniecie drzew u p. Parkitnej
 Wójt – wskazał, iż po otrzymaniu zezwolenia ze Starostwa zostaną usunięte

6



Następnie pan Wójt wskazał, iż pan Bernard Serwusiok znów obdarował naszą gminę, był z 
darami  w  lutym  ,  Knieja  otrzymała  organy,  dary  szkoła,  przedszkola,  Dom  Spotkań  i 
wnioskował o nadanie honorowego Obywatela Gminy Zębowice. 
Pani Przewodnicząca odczytała podziękowanie dla Rady Gminy Zębowice  za współpracę 
od pani sołtys Kadłuba Wolnego –pani Aleksandry Dyka, oraz pismo dot. szkoleń w ramach 
projektu   Stowarzyszenia  „Pro  Parochia”  z  Wysokiej/pismo  w  załączeniu/  wskazując  na 
możliwość skorzystania z  tych szkoleń,  otrzymany e-mail  „Projekt  studencki-  gminy „– w 
sprawie kontaktu z radnymi naszej gminy, radni nie wyrazili zgody na podanie ich danych.
Następnie odczytała pismo dot. XV Turnieju Sportowego Radnych Gmin Powiatu Oleskiego- 
OLESNO  2013  ,  który  odbędzie  się  9  marca  2013  roku  w  Oleśnie  ,  wskazując   na 
uczestniczenie w tym turnieju/ regulamin turnieju w załączeniu/.
Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad sesji  tj. przyjęcia protokołu 
obrad  z poprzedniej sesji 

 Ad.9 
W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 18 grudnia  2012 roku , informując, iż protokół został podany radnym do wglądu,  a po 
sesji znajdować się będzie w biurze Rady Gminy. 
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej  wymienionego protokołu 
/głosowało 15 radnych/.

Ad.10 . 
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  sesji  Pani  Przewodnicząca  dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXI w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

...............................................
/ Urszula Czernik
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