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         Protokół Nr XXIII/2013 
z obrad XXIII sesji szóstej kadencji Rady Gminy  
Zębowice odbytej dnia 26 kwietnia  2013 roku . 

     

 

XXIII w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1440. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, zaproszeni goście 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. Wystąpienie  przedstawiciela LGD i przedstawienie działań i poziomu 

wykorzystania środków za pośrednictwem LGD przez benificjentów z terenu 
naszej gminy. 

5. Wystąpienie przedstawiciela firmy Netkoncept  z prezentacją sieci 
światłowodowej. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012  dla gminy Zębowice wraz z 
prognozą na lata następne. 

7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok wraz z 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej . 

8. Wolne wnioski i zapytania . 
9. Podjęcie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budŜetu gminy Zębowice na  2013 rok, 
2) zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie operacji ”Odbudowa 

przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości Radawie przy 
skrzyŜowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną” w ramach Środka ”Rozwój 
obszarów zaleŜnych od rybactwa”, 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania 
w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
5) wyłączenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym z Zespołu 

Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach, 
6) likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym, 
7) nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice, 
8) wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od cny sprzedaŜy lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy, 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 

kultury-Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w 
Zębowicach i nadania jej statutu, 

10) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat. 
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
11. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
12. Zakończenie sesji Rady Gminy.                                          
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Przebieg obrad : 

Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
radnych, sołtysów, zaproszonych gości, 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,  który radni otrzymali 
wraz z materiałami na sesję przy zaproszeniu  wprowadzając zmianę - propozycję w postaci 
wycofania  projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice 
dla pana Bernharda Serwuschok na wniosek członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zę-
bowice,  wskazując, aby projekt uchwały został rozpatrzony na wszystkich Komisjach Rady 
Gminy.  
Przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano za - 14, przeciwnych – 0, 
wstrzymujących -0, tym porządek obrad wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie, - pro-
jekt uchwały został wycofany. 
 Następnie zgodnie z propozycją radnych protokół z poprzedniej sesji podano do obiegu rad-
nym. 
Ad.4. 
Pani przewodnicząca poprosiła panią Annę Golec –prezesa LGD ”Kraina Dinozaurów”  o 
przedstawienie działań i poziomu wykorzystania środków  z terenu gminy Zębowice. Pani 
prezes przedstawiła prezentację grupy : róŜne działania, środki, wskazując, iŜ wszystko 
znajduje się na stronie internetowej LGD. Na zakończenie prezentacji podziękowała za 
współpracę wójtowi, przewodniczącej Rady Gminy, radnej Dorocie Wons i Mariannie Dylka i 
pani Krystynie Pieprzyca. 
Ad.5. 
Następnie pani przewodnicząca poprosiła pana Wojciecha Olendra przedstawiciela firmy net 
koncept o przedstawienie prezentacji propozycji budowy sieci szerokopasmowej na terenie 
naszej gminy./materiały w załączeniu/.  
Następnie pan Wójt poprosił pana Wieczorka  o skomentowanie tego projektu. 
Pan Wieczorek na podsumowanie w/w prezentacji wskazał, iŜ propozycja jest bardzo piękna, 
ale trzeba mieć odpowiednie środki finansowe i gmina wszystko finansuje przez 4 lata  , 
omawiając pokrótce na czym to polega i jakie ponosimy nakłady wskazując , iŜ obecnie 
współpracujemy z telekomunikacją, która jest 7 lat  naszym terenie. 
Pani przewodnicząca podziękowała za przekazane informacje i przeszła do następnego 
punktu obrad. 
Ad.6. 
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Zębowice przedstawiła i omówiła 
pani kierownik GOPS – Danuta Sułek  wskazując, iŜ kaŜdego roku  musi być opinia przed-
stawiona Radzie Gminy. Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła w oparciu o anali-
zę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, obejmowały w szczególności infra-
strukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecz-
nej. Ocena obejmowała osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich pro-
blemów oraz rozkład ilościowy. Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w 
szczególności z powodu : ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej cięŜkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrad-
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ności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności  w przystosowaniu do Ŝycia po 
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej. Pani kierownik wskazała, iŜ w/w ocena jest podstawą do planowania budŜetu na 
rok następny. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska – wskazała, aby osoby, które pobierają pieniądze mogły to odpra-
cować, wszystkie gminy powinny się zmówić i wystąpić do ministerstwa o moŜliwość 
odpracowania 

� Dorota Wons zapytała, ile rodzin musi być, aby zatrudnić asystenta rodzinnego i kto 
moŜe być asystentem rodziny 

� Danuta Sułek – 20 rodzin i odpowiednie wykształcenie , asystentem rodziny moŜe 
być osoba, która posiada wykształcenie wyŜsze na kierunku pedagogika, psycholo-
gia, nauki o rodzinie lub praca socjalna  lub wykształcenie na dowolnym kierunku 
uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co 
najmniej roczny staŜ pracy z dziećmi i rodziną lub studiami podyplomowymi obejmu-
jącymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co 
najmniej roczny staŜ pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie 
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a takŜe udokumentuje co najmniej 3-letni staŜ 
pracy z dziećmi lub rodziną 

� Dorota Wons – wskazała, iŜ na 230 uczniów w naszej szkole , co trzeci uczeń korzy-
sta z doŜywiania / 80/ 

� Danuta Sułek – tak, dochód na członka w  rodzinie nie moŜe przekroczyć 684, zł, 
składają oświadczenie i  podpisują się pod odpowiedzialnością karną 

� Pan Wójt wskazał, iŜ Urząd Pracy będzie prowadził nabór na asystentów rodziny i 
nauczyciele, którzy nie mają pracy mogą z tego programu skorzystać 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 14 radnych, oddano głosów 
za -14,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0 , tym Rada Gminy Z ębowice udzieliła reko-
mendacji przedstawionej ocenie zasobów pomocy społe cznej w gminie Z ębowice 
Ad.7. 
Pani przewodnicząca wskazała, iŜ radni  otrzymali sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy 
za 2012 rok i  poprosiła panią skarbnik o odczytanie uchwały nr 99/2013 z dnia 15 kwietnia 
2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o spra-
wozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok . 
Pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad. 
Ad.8. 
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do 
pana Wójta  

• Wilhelm Rybol – wskazał na usunięcie  kałuŜy oleju na w Kadłubie Wolnym 
• Zbigniew Kula -  wskazał, aby wystąpić do leśniczego o naprawę dróg leśnych i wy-

równanie kolein 
• Marianna Dylka – wskazała, iŜ małe kosze w Kadłubie Wolnym naleŜy opróźnić 
• Dorota Wons – wnioskowała, o usunięcie napisu na magazynie obok zamku 
• Konrad Jendrzej – wnioskował, o postawienie koszy na śmieci obok kościoła i straŜy 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu  obrad tj. podjęcia uchwał. 
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Ad.9. 
 
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
gminy Zębowice na 2013 rok wraz z uzasadnieniem. 
Pytania mieli następujący radni: 

� Damian Ledwig – zapytał, jaki to będzie samochód straŜacki 
� Wójt wskazał, iŜ jednostka ma do wyboru trzy samochody, wybierze o odpowiednim 

standardzie, o odpowiedniej pojemności zbiornika wodnego,  połowę środków otrzy-
mają z Wspólnoty Leśnej Kadłub Wolny. 

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 XXIII/201/2013 w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Z ębowice na 2013 rok. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
wyprzedzające finansowanie operacji ”Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w 
miejscowości Radawie przy skrzyŜowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną” w ramach Środka 
”Rozwój obszarów zaleŜnych od rybactwa” wraz z uzasadnieniem zgodnie z zapisem 
zawartym w uchwale budŜetowej na 2013 rok konieczne jest zaciągniecie  kredytu w 
wysokości 243 324 ,00 zł. 
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 XXIII/202/2013 w sprawie zaci ągni ęcia kredytu na wyprzedzaj ące finansowanie ope-
racji  ”Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miej scowo ści Radawie przy 
skrzy Ŝowaniu ulicy Ludowej z ulic ą Szkoln ą” w ramach Środka ”Rozwój obszarów za-
leŜnych od rybactwa”.  
Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności warsztatów Terapii Zaję-
ciowej. O skomentowanie poprosiła panią kierownik GOPSu- p. Danutę Sułek, która wskaza-
ła, iŜ są to 2  osoby niepełnosprawne, posiadające II grupę z ZUS , są to środki na posiłki i 
częściowa refundacja dojazdu . 
 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 XXIII/203/2013 w sprawie udzielenia pomocy finan sowej Powiatowi Oleskiemu na 
realizacj ę zadania w zakresie działalno ści warsztatów Terapii Zaj ęciowej. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwale-
nia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących –, tym w głosowaniu jaw-
nym podjęta została uchwała   Nr XXIII/204/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawi e 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  projekt uchwały w sprawie wyłączenia Publicz-
nej szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowi-
cach wraz z uzasadnieniem : stosownie do art.59 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o 
systemie oświaty procedura likwidacji szkoły nie moŜe mieć zastosowania do wchodzącej w 
skład zespołu szkoły, zanim nie zostanie ona wyodrębniona prawnie. NaleŜy więc w pierw-
szej kolejności dokonać wyłączenia Szkoły Podstawowej z Zespołu. Wyłączenie szkoły z 
zespołu następuje zgodnie z art.62 ust.5 ustawy o systemie oświaty. 
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących –, tym w głosowaniu jaw-
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nym podjęta została uchwała   Nr XXIII/205/2013 w sprawie   wył ączenia Publicznej Szkoły  
Podstawowej w Kadłubie Wolnym z Zespołu Gimnazjalno -Szkolnego w Z ębowicach.  
Przewodnicząca pani Gabriela Buczek odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie likwidacji 
szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym wraz z uzasadnieniem: podjęta przez Radę Gminy 
Zębowice uchwała Nr XXI/189/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym spowodowała wszczęcie czynności 
wskazanych w art.59 ust.1 ustawy o systemie oświaty. Rodzice uczniów oraz opolski Kurator 
Oświaty zostali poinformowani o zamiarze likwidacji szkoły z zachowaniem 
sześciomiesięcznego terminu poprzedzającego likwidację wyŜej wymienionej szkoły. Opolski 
Kurator Oświaty pismem nr WKWiO.542.30.2013 z dnia 13 marca 2013 roku pozytywnie 
zaopiniował w/w uchwałę, uznając za zasadne przedstawione w niej argumenty. Poza tym 
projekt niniejszej uchwały przesłano równieŜ do zaopiniowania Prezesowi Oddziału ZNP w 
Zębowicach. Brak ustosunkowania się do pisma i nie wyraŜenie opinii przez ZNP nie wpływa 
na podjecie uchwały. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących –0, tym w głosowaniu jaw-
nym podjęta została uchwała   Nr XXIII/206/2013 w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawo-
wej w Kadłubie Wolnym. 
Pani przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 
Pytania mieli następujący radni :  

� Damian Ledwig zapytał, co to jest za lokal 
� Wójt – wskazał, iŜ jest to mieszkanie po przedszkolu w Radawiu, bonifikata wynosi 

20% - tj. kwota 10 tys. zł. 
� Erwin Wenzel – wskazał, iŜ jest to za tanio 
� Damian Ledwig wskazał, iŜ mieszkanie połoŜone jest w centrum Radawia, budynek 

jest nowy 
� Wójt wskazał, iŜ  najemca moŜe Ŝądać zwrot włoŜonych kosztów 
� Edyta Czeredrecki wskazała, dlaczego najpierw remont, a teraz dopiero kupno 

Po dyskusji radni wyrazili zgodę na udzielenie najemcy lokalu mieszkalnego 50% bonifikaty 
od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego tj. kwota ok.25 tys. zł 
Przystąpiono do głosowania za 50% bonifikatą : głosowało 14 radnych, za – 12, przeciw – 1, 
wstrzymało się – 1, tym bonifikata wynosi 50% od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego.  
Wobec powyŜszego podjęta została uchwała Nr XXIII/207/2013 Rady Gminy Z ębowice w 
sprawie wyra Ŝenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda Ŝy lokalu mieszkal-
nego na rzecz najemcy. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmieniająca  uchwałę w sprawie utwo-
rzenia samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa 
w Zębowicach i nadania jej statutu. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących –0, tym w głosowaniu jaw-
nym podjęta została uchwała   Nr XXIII/208/2013 w sprawie  utworzenia samorz ądowej  
instytucji kultury- Gminnego O środka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ębowicach 
i nadania jej statutu. 
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat wraz z uzasadnieniem, dotyczy to pani Sabiny Kubicy z 
Radawia . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących –0, tym w głosowaniu jaw-
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nym podjęta została uchwała   Nr XXIII/209/2013 w sprawie   wyra Ŝenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzier Ŝawy do 3 lat. 
Ad.10. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , któ-
rych udzielał pan Wójt : 

o wyciek oleju trzeba zneutralizować i usunąć 
o wystosujemy  pismo do Nadleśnictwa w sprawie naprawy dróg leśnych 
o usuniecie napisu zostało juŜ zgłoszone właścicielowi, jeszcze raz zgłosimy 
o pełne kosze zostaną wywiezione, natomiast od 1-go lipca zmieni się wywóz, my bę-

dziemy wozić śmieci do Gotardowa, po przetargu odbędą się zebrania wiejskie, gdzie 
przekaŜemy jak naleŜy segregować, aby koszty były jak najmniejsze, dodatkowe ko-
sze zostaną zamówione, przy drogach kosze opróŜniane są raz na 4 tygodnie , zgło-
szenia moŜna dokonać w tym samym dniu kiedy jest wywóz. 

 W tej chwili salę obrad opuścił radny Rybol Wilhelm  i w sesji uczestniczy 13 radnych. 
Następnie pani Dorota Wons zaprosiła wszystkich radnych i mieszkańców na niedzielę 28 
kwietnia  o godzinie 18,oo do Domu Spotkań w Zębowicach na sztukę teatralną „W cieniu 
jesionowego drzewa. Jest to spektakl o Śląsku i Ślązakach napisany po Śląsku. Przedstawia 
jedną z rdzennych śląskich rodzin, problem emigracji do Niemiec oraz dramat opuszczonych 
rodziców. Aktorami są mieszkańcy Izbicka i Krośnicy. 
Natomiast pani Marianna Dylka zaprosiła wszystkich na niedzielę na godz.15,oo do Kadłuba 
Wolnego na „Historię rodziny Symiorów” przedstawioną przez p. Gerarda Wonsa. 
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 19 marca  2013 roku , informując, iŜ protokół został podany radnym do wglądu,  a po 
sesji znajdować się będzie w biurze Rady Gminy.  
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyŜej wymienionego protokołu 
/głosowało 13 radnych/. 
 
Ad.10 .  
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji Pani Przewodnicząca dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXIII w 
VI kadencji  sesj ę Rady Gminy Z ębowice. 
 
 
 
 
 
Protokółowała : 

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


