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Protokół Nr XXX/2014 

z obrad XXX sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia  

04 lutego2014 roku . 

 

 

XXX w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.900 do godz.1130. 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Wójt,  sołtysi 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 sesji. 

  4.  Przekazanie informacji o złożeniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodocią- 
gów w Zębowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku  wniosku o przedłużenie czasu  
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

5. Wolne wnioski i zapytania . 
6. Podjęcie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok 
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
3) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie 
4)  uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
     Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2014 rok 

 5)  uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok 
  6)uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy  
       Zębowice  

 7) ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych 
 8)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego  
     zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia  ścieków 

  9) podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania  
  Pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 

 10) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku  
      albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  
      osób objętych wieloletnim programem wspierania  finansowego gmin w  
       zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014  
      - 2020 

11) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ 
      Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 

  12) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork –Namysłów –  
        Olesno 
  13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali  
        mieszkalnych na rzecz najemcy 
  14) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wynajem lokalu w  
        Zębowicach ulica Eichendorffa 1 
  15) wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy najmu na wynajem lokalu  w  
Łące Nr 33 
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7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
8. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
9. Zakończenie sesji Rady Gminy.       

Przebieg obrad : 

Ad.1 i 2 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
radnych, sołtysów, pana Wójta, pracowników urzędu stwierdzając na podstawie listy obec-
ności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 15osób/. 

Ad.3. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji,  który radni otrzymali 
wraz z materiałami na sesję przy zaproszeniu. Następnie zgodnie z propozycją radnych pro-
tokół z poprzedniej sesji podano do obiegu radnym. 

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała pismo-wniosek Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach  wraz z uzasadnieniem : na podstawie analizy 
stwierdzono, że sytuacja ekonomiczna Zakładu pozwoli na osiągnięcie pozytywnych wyni-
ków działalności w roku 2014.Wysokość planowanych przychodów z działalności w 21014 
roku pokryje w całości koszty ich uzyskania , co uzasadnia wniosek o przedłużenie czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf do grudnia 2014 roku. Aktualnie taryfa opłat za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę ustalona na okres od 01 kwietnia 2013 roiku do 31 marca 2014 
roku, która będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2014 roku kształtuje się następująco: 
Ceny i stawki opłat wynoszą: 

1. cena za 1m3 wody – 3,31 zł + Vat 
2. miesięczna stawka opłaty abonamentowe – 3,00 zł + Vat 

Pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad. 
 
Ad.5. 
 
 Wolne wnioski i zapytania radnych ; 
� Marianna Dylka – wnioskowała o naprawę dachu w Kadłubie Wolnym w sali mniej-

szości i straży 
� Zbigniew Kula – wnioskował o naprawę- wyrównanie drogi Prusków - Nowa Wieś 

oraz o wycięcie suchych gałęzi dębów 
� Dorota Wons -  zapytała, kiedy będzie oddany do użytku ośrodek zdrowia, kto będzie 

wynajmował- jaki lekarz,  kto wyposaży go w sprzęt , typu meble oraz wskazała  na 
zmianę częstotliwości wywozu szkła / obecnie  jest co 3-miesiące / 

� Krzysztof Kurowski – wnioskował o wycięcie krzaków w kierunku Łąki 
� Krystyna Karońska – zapytała, czy wiadomo, kiedy firma Remondis  wyposaży 

mieszkańców w brakujące kosze 
� Jan Wodarczyk – zapytał co z remontem drogi na Leśnioki 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad. 
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Ad.6. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 
2014 rok  wraz z uzasadnieniem : wykonana nadwyżkę dochodów nad wydatkami na koniec 
2013 roku przeznacza się na wymienione inwestycje oraz remonty bieżące na ul. Oleskiej w 
Kadłubie Wolnym i obok remizy strażackiej oraz na ul .Główną w Radawiu. W rozdz.80101- 
szkoły podstawowe wprowadza się kwotę 3 333,40 zł na zakup sprzętu sportowego . 
Pytania mieli następujący radni : 
� Wilhelm Rybol – zapytał, jakie to mają być samochody 
� Pan Wójt – wskazał, dla OSP Radawie samochód  ratowniczy – mercedes z gminy 

Birkenfeld w cenie ok.5 tys. Euro, drugi dla OSP Zębowice, będzie ogłoszony prze-
targ, na nowy samochód nie mamy szans, a remontować stare samochody się nie 
opłaca 

� Jan Wodarczyk wskazał, iż za dużo mamy samochodów  strażackich 
� Pan Wójt wskazał, aby spełnić wymogi krajowego systemu gaśniczego musimy mieć 

wozy sprawne i odpowiednią ilość 
� Wilhelm Rybol – zapytał, czy nie można starać się o dotację na zakup samochodów 

strażackich 
� Pan Wójt –wskazał, iż na zakup starych samochodów nie ma dotacji 
� Marianna Dylka zapytała, czy w kolejnych latach planuje się budowę placu zabaw w 

Pruskowie, Kadłubie Wolnym 
� Pan Wójt – mamy zadania priorytetowe, zawsze staramy się robić to co jest możliwe i 

potrzebne  
� Wilhelm Rybol – zapytał czy kwota 5 tys. zł, przeznaczona jest na projekty budowy 

oczyszczalni ścieków 
� Pan Wójt – na wydatki i inne koszty związane z budową 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania  , głosowało 15radnych, oddano głosów 
za -15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XXX/255/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głosowało 15 
radnych, oddano głosów za-15przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jaw-
nym podjęta została uchwała Nr XXX/256/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 
Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały też 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 XXX/257/2014 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 

Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie . 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie na 2014 rok  wraz z harmonogramem wydatków na realizację Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie na terenie Gminy Zębowice na 2014 rok. 
Pytania mieli następujący radni : 
� Krystyna Karońska – zapytała, wydatki w punkcie 3 na co są przeznaczone  
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� P. Wójt –przedstawił wydatki za 2013 rok , środki będą przeznaczone na wspieranie 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz działalność 
kulturalna na rzecz społeczeństwa gminy propagująca zdrowy styl życia/m.in. imprezy 
kulturalne ,sportowe, biesiady/ 

� Dorota Wons –zapytała, czy są szanse otrzymania kwoty 600,00 zł. na zapłacenie 
rehabilitanta na zajęcia z seniorami jeszcze w tym miesiącu 

� Pan Wójt – jest możliwość, zostanie podpisana umowa z rehabilitantem na  w/w zaję-
cia  

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głoso-
wało 15 radnych, oddano głosów za-15 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXX/258/2014 w sprawie uchwalenia Gminne-

go ProgramuProfilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok 

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
Pytania mieli następujący radni : 
� Konrad Jendrzej – zapytał, czy są w naszej gminie narkomanii 
� Pan Wójt – wskazał, że tak, środki idą na zakup narkotestów, jeżeli jest zgłoszenie to  

policja sprawdza, a my musimy te testy zakupić 
� Damian Ledwig – zapytał, czy są przypadki w naszym gimnazjum 
� Pan Wójt – wskazał, że tak, młodzież wyjeżdża na dyskoteki i ma kontakty, natomiast 

dilerów na razie nie ma  
 Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , gło-
sowało 15 radnych, oddano głosów za-15 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w gło-
sowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXX/259/2014 w sprawie uchwalenia Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała  projekt uchwały w sprawie   
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice” wraz 
z uzasadnieniem : w dniu 14 lipca 2009 roku rada Ministrów przyjęła” Program Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Główne cele programu to : 

1. usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju 
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Celem programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest 
oczyszczenie kraju z azbestu.Zadania przewidziane w programie są realizowane na trzech 
szczeblach:centralnym, wojewódzkim i lokalnym/samorząd powiatowy i gminny/. 
W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek 
opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do zadań 
samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 
W celu realizacji w/w celów został opracowany ”Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Zębowice”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle 
związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. .cele i zadania , a 
także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program 
wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Zębowice oraz określa harmonogram realizacji programu. Ponadto Program wskazuje na 
środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania 
środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych. Biorąc pod uwagę powyższe, 
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji. Program jest do wglądu 
w biurze ZGKiW, USC lub w p.3b. 
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Pytania mieli następujący radni : 
� Wilhelm Rybol -  wskazał, iż nie wiadomo co w tym programie jest 
� Pan Wójt – wskazał, iż jest to książka, która zawiera 83 strony i można było się 

zapoznać z tym programem 
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głoso-
wało 15 radnych, oddano głosów za-15 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXX/260/2014 w sprawie uchwalenia „ Pro-

gramu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice”. 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie ustalania górnej stawki za usuwanie 
odpadów komunalnych ciekłych wraz z uzasadnieniem :obowiązująca uchwała Nr 
VII/80/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku ustaliła górną stawkę opłat za opróźnianie zbiorni-
ków bezodpływowych w wysokości 17,00 zł. W roku 2011 cena zrzutu odpadów ciekłych w 
zlewni wynosiła 5,95 zł. netto , która jest systematycznie podnoszona przez 
Przeds.Gosp.Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Antoniów, gdzie dostarczamy odpa-
dy ciekłe. Kwota na rok 2014 została ustalona Przez Przeds. Gosp. Komunalnej i Mieszka-
niowej Spółka z o.o. Antoniów w wysokości 9,65 zł, co daje podwyżkę o 3,70 zł. Ta zmiana 
spowodowała konieczność podjęcia nowych górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych na terenie gminy. 
Pytania mieli następujący radni : 
� Wilhelm Rybol – zapytał, jakie są ceny w Dobrodzieniu, Oleśnie  
� Pan Wójt – wskazał, iż do Dobrodzienia nie możemy dostarczać, gdyż jest to oczysz-

czalnia biologiczna, natomiast Olesno i Antoniów ceny są porównywalne, parametry 
danej oczyszczalni muszą być utrzymane  

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głoso-
wało 15 radnych, oddano głosów za-15 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXX/261/2014 sprawie ustalania górnej stawki 

za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych. 

Prowadząca obrady przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała kolejny projekt uchwały w 
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę wraz z uzasadnieniem : na podstawie analizy stwierdzono, że sytuacja eko-
nomiczna Zakładu pozwoli na osiągnięcie pozytywnych wyników działalności w 2014 roku. 
Wysokość planowanych przychodów z działalności w 2014 roku pokryje w całości koszty ich 
uzyskania, co uzasadnia wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf do grudnia 2014 roku. Aktualnie taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustalona 
na okres od 01 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, która będzie obowiązywać do 
dnia 31 grudnia 2014 roku kształtuje się następująco : ceny i stawki opłat wynoszą : 

1. Cena za m3 wody – 3,31 zł + Vat 
2. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej – 3,00 zł + Vat 

 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 jaw-
nym podjęta została uchwała  Nr XXX/262/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowią-

zywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim pro-
gramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania „ na lata 2014 – 2020 . 
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W/w projekt został omówiony przez Kierownika GOPS p. Danuty Sułek, która wskazała, iż 
gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żyw-
ności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przy-
padku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do 
tego poziomu. W związku z trudną sytuacja dochodową i życiową osób i rodzin korzystają-
cych ze wsparcia  systemu pomocy społecznej podwyższanie do 150% kryterium dochodo-
wego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywno-
ści umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych. 
Uchwalenie uchwały z mocą od 1 stycznia 2014 roku jest korzystne dla osób potrzebujących 
wsparcia a zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała  Nr XXX/263/2014  w sprawie podwyższenia kryterium do-

chodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie doży-

wiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób ob-

jętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020. 
Projekt został omówiony przez panią Danutę Sułek. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała  Nr XXX/264/2014w sprawie określenia zasad zwrotu wy-

datków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w po-

staci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na 

lata 2014 – 2020. 

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 
2014 – 2020 wraz z uzasadnieniem.  
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 jaw-
nym podjęta została uchwała  Nr XXX/265/2014w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ 

na lata 2014 – 2020 

Odczytano projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny 
Kluczbork –Namysłów – Olesno . 
Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o skomentowanie tego projektu uchwały. 
Wójt wskazał, iż odnosi się  do nowego okresu programowania , który będzie wspierany 
przez subregiony , pojedyncze gminy nie będą mogły korzystać ze środków, dlatego musimy 
być w tym obszarze. 
Pytanie mieli następujący radni : 
� Wilhelm Rybol – zapytał, czy będzie można pozyskać środki na budowę oczyszczalni 
� Wójt wskazał, iż zależy to  od zapisu, na razie nie wiemy . 

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 
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uchwała  Nr XXX/266/2014w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny 

Kluczbork-Namysłów-Olesno. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, wskazując iż do Rady 
wpłynęły 3 podania od lokatorów ulicy polskiej 50 –pani Adler Doroty, Kotyś Wandy i Pie-
czonki Ewy o udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży lokali ./pisma w załączeniu/. 
Pan Wójt wskazał, iż w ostatnim czasie ponosiliśmy duże nakłady, remontowany był dach, 
komin, założono wodomierze w każdym  mieszkaniu ,a naprawiono wjazd do podwórka. 
Koszt mieszkania wynosi około 20 tys. Zł. 
Pytania mieli następujący radni : 
� Edyta Czeredrecki – wskazał, iż mieszkańcy muszą wymienić okna, i wybudować 

szambo i więc należy się 80% bonifikata  
� Wójt wskazał, iż sprzedajemy tylko 3 mieszkania nie wszystkie  
� Wilhelm Rybol – wskazał, iż kwota 20 tysięcy złotych to nie jest dużo 
� Zbigniew Kula – zaproponował 80% bonifikatę, mieszkańcy będą się czuli odpowie-

dzialni i będą dbali o wygląd budynku 
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad 50% bonifikatą, , głosowało 15 rad-
nych, oddano głosów za-9 przeciwnych – 4, wstrzymujących – 2, tym w głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała  Nr XXX/267/2014w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bo-

nifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. 

Odczytano projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego , chodzi o lokal w Zębo-
wicach przy ulicy Eichendorffa 1 pani Haliny Ledwig, czas najmu na 3 lata . 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała  Nr XXX/268/2014w sprawie wynajmu lokalu użytkowego. 

Przewodnicząca odczytało ostatni projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego, 
chodzi o lokal w Łące 33 sklep Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej , lokal najmu na okres 3 
lat. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała  Nr XXX/269/2014w sprawie wynajmu lokalu użytkowego. 

Ogłoszono 10 minutową przerwę. 
 
Ad.7. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
Udzielone przez pana Wójta  odpowiedzi na pytania radnych zostały omówione wprowadze-
niem omówienia budżetu  oraz opłaty śmieciowej, wskazując, iż płacimy za system nie za 
ilość. Częstotliwość wywozu wiąże się ze wzrostem opłaty śmieciowej. Jeżeli ktoś ma więcej 
śmieci to można przynieść na bukaciarnię. Wskazał, iż dowiemy się  dlaczego kosze nie są 
dostarczana doi posesji. 
� OSP Kadłub wolny – w 2002 roku remont dachu był robiony, po wiośnie trzeba bę-

dzie dach przesmarować , bo papa się przegrzewa  i są rozszczelnienia  
� droga Prusków – Nowa Wieś – będziemy nadal monitować do nadleśnictwa, suche-

gałęzie dębów zostaną usunięte 
� Ośrodek zdrowia – za 6-8 tygodni będą odbiory, przeprowadzony zostanie konkurs 

na wydzierżawienie  pomieszczeń, natomiast wyposażenie należy do lekarza 
� wycinka krzaków Łąka – prace zostaną wykonane do 28 lutego  



8 

 

droga na Leśnioki -  nie jest naszą własnością tylko Nadleśnictwa Lubliniec , po przejęciu 
przez Starostę a później na nasza własność będziemy mogli zrobić projekt i drogę robić, na 
razie możemy połatać dziury. 

Następnie pani przewodnicząca poprosiła sołtysów o zapytania : 
� sołtys Siedlisk pan Piotr Wodarczyk –wskazał, na wycięcie topoli na drodze powiato-

wej w stronę Olesna  
� pan Wójt – wskazał, iż  trzeba wystąpić z wnioskiem o wycinkę 
� sołtys Osiecka pan Piotr Okwieka wskazał na przeniesienie oświetlenia w Osiecku 
� sołtys Knieii pani Teresa Twardawska – wskazała na wyczyszczenie rowu gminnego 

obok posesji Proszewski - Kątny 
� pan Wójt wskazał, iż  będzie to zależało od podłoża, czy będzie można wjechać te-

raz. 
Przewodnicząca odczytała pismo w sprawie XVI Turnieju Sportowego radnych Gmin Powiatu 
Oleskiego w 2014 roku, który odbędzie się 01 marca o godzinie 830 w Radłowie , prosząc o 
udział radnych. Ćwiczenia odbędą się już w piątek o godz.1800. Spotkanie będzie uzgodnio-
ne telefonicznie . 
Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad przystąpiono do punktu ostatnie-
go. 
Ad.8. 
W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 17 grudnia 2013 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.9.  
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji Pani Przewodnicząca dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXX w 

VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice. 
 
 
 
 
Protokółowała : 

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


