
Protokół Nr XXXVI/2014

z obrad XXXVI sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia 

29 października  2014 roku .

XXXVI   w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz.900 do godz.1200.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych,  pan Wójt, sołtysi ,  pracownicy
urzędu  oraz zaproszeni goście  – 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 Prezesa firmy „LUZ” w sprawie kursów autobusu do Ozimka przez 

Knieję.
5. Informacja z Urzędu Skarbowego i Wójta Gminy dot. analizy złożonych oświadczeń 

majątkowych.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013 – 2014.
7. Wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zadane pytania i wnioski.
8. Przedstawienie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014

roku – uchwała Nr 330/2014 RIO Opole.
9. Podjęcie uchwały w sprawie :

1) zmiany budżetu gminy Zębowice
2) zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy

finansowej
3) zmiany uchwały Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10

lipca 2014 roku w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na wyprzedzające
finansowanie operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
objętej PROW na lata 2007 – 2013

4) zmiany uchwały Nr XXXIV//301//2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10
lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
realizację inwestycji

5) zmiany uchwały Nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10
lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
realizację inwestycji,

6) określenia stawek podatku od nieruchomości
7) zmiany kategorii dróg

10. Przyjęcie protokołu obrad z sesji z dnia 30 września 2014 roku Nr XXXV/2014 .
11. Wystąpienie Wójta i zaproszonych gości z okazji 25-lecia stacji Caritas Opole i 20 –

lecia stacji Caritas Zębowice .
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, pana Wójta , pracowników urzędu oraz pana Prezesa
firmy „LUZ”  ,   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 projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w
zakresie  ochrony  zdrowia  .  Proponowany  porządek  wraz  z  poprawką  poddano  pod
głosowanie, 
głosowało 14 radnych, oddano za – 14, przeciwnych-0, wstrzymujących 0, tym porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie .Protokół z poprzedniej sesji podano w obieg radnym.

Ad.4.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana Prezesa firmy „LUZ” pana Jana
Domagały  o  przedstawienie  propozycji  dotyczącej  transportu  dowozu  dzieci  gminy
Zębowice w sprawie kursu do Ozimka przez Knieję.  Pan Prezes wskazał,  iż  obecnie
gmina płaci  70,00 zł  od osoby,  firma -75,00 zł  od osoby,  w tym bilet  ,oraz przejęcie
transportu w całości  wraz z kierowcą.  Firma jest  22 lata na rynku,  posiada licencje i
gotowa jest do rozmów, 
i negocjacji.
Pytania mieli następujący radni :

 Damian Ledwig – zapytał, czy jest to pewne , że firma się nie wycofa
 Prezes „LUZ-u” wskazał, iż cena jest względna, nie wycofa się i  nie wszystko

przelicza się na pieniądze, firma jest odpowiedzialna 
 Dorota  Wons  –  wskazała,  aby  można  było  linie  uruchomić  od  nowego  roku

szkolnego
 Prezes – wskazał, iż od nowego roku już można ruszyć
 Norbert Larisz – zapytał, na jaki okres będzie podpisana umowa
 Prezes – nie można dłużej niż do grudnia 2016 roku, zgodnie z przepisami
 Wilhelm Rybol – zapytał, czy te przewozy będą związane z linią do Ozimka 
 Prezes – tak, jest to całość, aby była opłacalna
 Wilhelm Rybol  – zapytał,  odnośnie opłaty,  obecnie 75,00 zł,  czy cena się  nie

zmieni
 Prezes – nie będzie zmian ceny, przejmujemy kierowców wraz z autobusem
 Marianna Dylka – zapytała, czy już w jakiejś gminie naszego województwa jest

taka linia 
 Prezes wskazał, iż jest to nowa nitka ,specyficzna, przewozy szkolne w gminie,

gdzie marszałek musi dać zezwolenie 
 Pan Wójt – wskazał, iż trzeba się zastanowić, gdzieś do połowy listopada  jaka

będzie decyzja, bo firma musi wystąpić o zezwolenia 
 Damian  Ledwig  –  wskazał,  aby  przygotować  roczną  kalkulację  obecnych

dowozów, a potem można podjąć stosowna uchwałę
 Hubert Buczek – wskazał, iż przygotuje taka kalkulacje na spotkanie radnych
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 Radca Prawny – wskazał,  iż  uchwała  nie  jest  potrzebna ,  tylko  konsultacje  z
radnymi i grupami współzarządzającymi gminą

 Wilhelm Rybol – zapytał, czy można by rozszerzyć trasę o Olesno i Dobrodzień
 Prezes  wskazał,  iż  obecnie  jeżdżą  do  50  km i  nie  chcą  nikomu  wchodzić  w

kompetencje
 Marianna Dylka – zapytała o zniżki , chodzi o osoby z grupą inwalidzką
 Pan Prezes – zniżki ustawowe są jak najbardziej honorowane 

Więcej pytań nie było i pan Wójt i pani Przewodnicząca  podziękowali za udział i przekazanie
ważnych informacji .Przystąpiono do podejmowania uchwał, ze względu na prośbę radnego 
pana Jana Wodarczyka, który musi wcześniej opuścić sesję, ze względu 
Ad.9.pkt. 1 
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu
gminy
Zębowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem :  wskazując, iż w związku z unieważnieniem
przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przenosi się realizację inwestycji
oraz  zaciągnięcie  kredytów  na  2015  rok.  Środki  własne  zabezpieczone  na  budowę
przydomowych  oczyszczalni  ścieków przeznacza  się  na  zkupy7  inwestycyjne  :  program
komputerowy ”kadry i płace’” oraz piec co do budynku Szkoły Podstawowej w Radawiu oraz
uzupełnienie 
braków finansowych w poszczególnych rozdziałach75023,75412,85111,85415,90002,92109.
Zmiany  w  rozdziałach  80104-Przedszkola,  81010-Gimnazja,85401-świetlice  szkolne  oraz
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej wynikają ze złożonych przez dyrektorów wniosków.
Wprowadza się środki otrzymane z OUW, w tym na wypłatę części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Pytania mieli następujący radni :

 Marianna Dylka zapytała, co się stało z przetargiem 
 Pan Wójt wskazał, iż firmy, które konkurowały nie spełniały warunków
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 XXXVI/309/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Zębowice na 2014 rok.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej   wraz  z  uzasadnieniem  :  w  związku  z  u
nieważnieniem  przetargu  na  budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  przenosi  się
realizację inwestycji oraz zaciągniecie kredytów na 2015 rok.
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 
jawnym podjęta została   uchwała Nr XXXVI/310/2014 w sprawie zmiany uchwały w spra
wie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej .
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji  „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków” objętej PROW na lata 2007 – 2013.
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 Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było ,  wobec tego przystąpiono do głosowania : 
 głosowało 14 radnych, oddano głosów za- 14, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0 , tym w 
głosowaniu jawnym podjęta została   uchwała Nr XXXVI/311/2014 w sprawie  zmiany uchwały w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji  „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków” objętej PROW na lata 2007 – 2013.
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Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji .
Pytań nie zadano i wobec tego przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych, oddano
głosów za-  14,  przeciwnych-0,  wstrzymujących  –  0  ,  tym w głosowaniu  jawnym podjęta
została   uchwała Nr XXXVI/312/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji .
Pytań nie zadano i wobec tego przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych, oddano
głosów za-  14,  przeciwnych-0,  wstrzymujących  –  0  ,  tym w głosowaniu  jawnym podjęta
została   uchwała Nr XXXVI/313/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości wskazując, iż odbyły się komisje rolnictwa i budżetu, które zaproponowały
następujące stawki podatku: zmiany tylko w paragr.1 ust.2 b) – 19,50 zł,  ust.2 e) – 7,65 zł
reszta bez zmian.
Radni nie mieli pytań i przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych, oddano głosów
za- 14, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0 , tym w głosowaniu jawnym podjęta została   Nr
XXXVI/314/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
wraz z uzasadnieniem wskazującym,  iż  drogi  są drogami nieutwardzony mi,  gruntowymi.
Przebiegają przez grunty rolne, więc istnieje możliwość zaliczenia ich do dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i możliwość pozyskania środków  na ich budowę.
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Oleskiemu  na  realizację  zadania  w  zakresie  ochrony  zdrowia   wraz  z
uzasadnieniem  dot.  prośby  o  dofinansowanie  zakupu  łóżek  do  nowo  wyremontowanego
Oddziału Chirurgii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie .
Pytania mieli następujący radni :

 Konrad Jendrzej  wskazał, aby przy podpisaniu porozumienia wskazać, aby pacjenci
z naszej gminy zostali dobrze obsłużeni i godnie przyjęci.

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  XXXVI/316/2014  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej   Powiatowi
Oleskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia .
Ad.5. 
Przewodnicząca  wskazała,  iż  radni  otrzymali  wyciągi  z  pisma  Urzędu  Skarbowego  dot.
analizy  złożonych   oświadczeń  majątkowych,  które  należy  poprawić  na  kopii  danego
oświadczenia .
Ad.6. 
Informację o realizacji  zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014 radni otrzymali  przy
zaproszeniu . Pytań odnośnie tej informacji  nie było.
Ad.8.
Pani skarbnik Irena Dzikowska odczytała opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014 roku – uchwała Nr 330/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Ad.7.
 Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi :

 Sołtys Siedliska wskazał, iż jeżeli pozbawimy kategorii drogi gminne , to nie będą one
remontowane 
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 Hubert Buczek – wskazał, iż właśnie chodzi o zdjęcie kategorii drogi , aby można
pozyskać środki i je remontować , są to drogi dojazdowe do gruntów rolnych

 Dorota Wons – wskazała na wycięcie gałęzi na ulicy Borowiańskiej w stronę p. Bula
 Hubert Buczek wskazał, iż będzie wysięgnik to w całej gminie będą wycinane
 Damian Ledwig – wskazał na wycinkę suchych drzew w Siedliskach
 Hubert Buczek poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych ma do ścięcia 39 drzew
 Krzysztof Kurowski – wskazał, iż na Nowej Wsi koło p. Jagody jest dziura
 Norbert  Larisz  –  wskazał,  na  dziurę  w drodze w Radawiu  na ulicy Ludowej  koło

sołtysa
 Jan Wodarczyk – podziękował Radnym i Wójtowi za 20 lat pracy w Radzie 

Następnie  pan  Wójt  również  podziękował  mu  za  lata  pracy  wręczając  mu  dyplom  z
życzeniami.  Przekazał  również  radnym  jakie  korzyści  mieliśmy  przy  wspólnym  zakupie
energii  elektrycznej  ,  która  w  latach  2013-2016  przynosi  Gminom  :Boronów,  Ciasna,
Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska Krupski Młyn, Pawonków,
Tworóg,  Woźniki,  Zbrosławice  i  Zębowice  oszczędności  w  kwocie  6,9  miliona  złotych.
Następnie poinformował o końcu kontroli RIO, która przebiegła sprawnie , nie dopatrzono się
żadnych  uchybień. Drobne zmiany od razu zostały poprawione , zalecenia przyjdą.

 
Ad.10.
Wobec  zrealizowania  wszystkich  punków  porządku  obrad  przystąpiono  do  punktu
przedostatniego.
Przyjęcie i  przeprowadzenie głosowania  w sprawie przyjęcia protokołu z sesji  z dnia 30
września  2014 roku, informując , iż protokół który został podany radnym do wglądu po sesji
znajdować się będzie  w biurze Rady Gminy.
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionych protokołów-
głosowało 14 radnych.
Przewodnicząca Rady Gabriela Buczek odczytała pismo Wojewody Opolskiego  na koniec
kadencji Rady. Następnie podziękowała wszystkim Radnym za współpracę.
 Podziękowania wręczyła również wszystkim kierownikom.
Następnie pan Wójt podziękował i wręczył dyplomy dla radnej Krystyny Karońskiej i Urszuli
Skowronek oraz pani Urszuli Czernik w związku z przejściem na emeryturę.
Radna Krystyna Karońska podziękowała wszystkim za współpracę i życzyła owocnej pracy w
przyszłej kadencji.
Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 minutową przerwę.
Ad.11 .
Przewodnicząca  rady  Gminy  Gabriela  Buczek  powitała  Ks.  dr.  Arnolda  Drechslera  –
Dyr.Caritas Diecezji  Opolskiej,   ks. Henryka Kontnego dyr.  Caritas okręgu kluczborskiego
oraz ks. Proboszcza Pawła Zająca i ks. Proboszcza Józefa Muchy ,  pielęgniarki w osobach
Krystyny Mazur  i  Sylwii  Paluch oraz rehabilitanci  w osobach Iwona Niedworok i  Tomasz
Kobylecki.
Następnie pan Wójt  wspomniał o powstaniu stacji Caritas w Zębowicach , dziękując za 20
lat pracy , wręczając podziękowania .
Ks. dyr. Caritas Arnold Drechsler również podziękował za inicjatywę, troskę i trud pracy, za
20 lat dobrej współpracy i zrozumienia , wskazując,  iż stacja nosi pomoc starszym i chorym,
gdyż  oni  znajdują  się  w najtrudniejszej  sytuacji.  Podziękował  radnym,  przewodniczącej  i
wójtowi za pomoc finansową, nagrody i zaufanie .
Proboszczowie również złożyli podziękowania  wskazując, iż” troską kościoła jest człowiek
”(cyt. Jana Pawła II.).
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Ad.12 . 
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji Pani Przewodnicząca dziękują
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXXVI
w  VI  kadencji   sesję  Rady  Gminy  Zębowice  zapraszając  wszystkich  na  uroczysty
poczęstunek.

Protokółowała :

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