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P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2018 

z XXXII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 11 września 2018 roku w godz. 11:00 -13:50 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 13 radnych. 

Radni nieobecni – Marianna Dylka, 

W trakcie posiedzenia przybył Paweł Grzesik. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXXII/233/2018 – XXXII/246/2018 

 

Na wstępie powitała wszystkich radnych, Wójta Gminy, wraz z współpracownikami, sołtysów 

oraz mieszkańców obecnych na sali posiedzeń – listy obecności stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Porządek obrad:                                           

                                          

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

5. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie, 

4) udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zębowice, 

5) zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

6) ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak                     

i w miejscu sprzedaży, 

7) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat                        

w trybie bezprzetargowym, 

9) uchylenia uchwały Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 

r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Zębowice, 
10) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty, 

11) upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej, 
12)  określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach                            

i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice, 

13) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych, 
14) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach. 
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7. Przedstawienie informacji o: 

 przebiegu wykonania budżetu Gminy Zębowice, 

 przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 

 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

 

1. Informacje i komunikaty. 

2. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 27 czerwca 2018 r. 

3. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

     

Punkt 1 i 2. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXII Sesji Rady Gminy. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych  ustawowego 

składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwał radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, 

który jednogłośnie został przyjęty. 

Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Mariana Czeredreckiego, zmarłego męża radnej Edyty 

Czeredrecki. 

Wiceprzewodniczący zgłosił, że sesję nagrywa. 

 

Punkt 4. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej 

sesji. 
 

Wójt przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania z poprzedniej sesji, które  

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Na sesję przybył radny Paweł Grzesik – godz. 11:05. Obecny skład rady na sesji 14 radnych. 

 

Wójt następnie oświadczył, że na portalu facebook ukazała się  informacja o toczącym się                       

wobec niego postępowaniu śledczym w związku z niedopełnieniem obowiązków                                         

i poświadczeniem nieprawdy. W związku z powyższym należało te dane sportować, dlatego 

złożył dzisiaj wniosek do Prokuratury Rejonowej w Oleśnie dot. tej sprawy i otrzymał                           

odpowiedź odnośnie udostępnienia informacji  publicznej w sprawie prowadzenia wobec Wójta  

postępowania karnego, w którym Prokuratura informuje, że nie przedstawiono nikomu                         

zarzutów. Odczytał niniejsze pismo i dodał, że z pismem można zapoznać się w biurze rady. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu)    

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig odniósł się do wypowiedzi Wójta i stwierdził, że 

postawienie zarzutów a toczenie się sprawy to dwie różne sprawy. Dodał, że w opublikowanym 

„Zębowice Informacje” nie ma mowy o zarzutach tylko o prowadzeniu postępowania wobec 

Wójta. Po czym odczytał pismo Prokuratury Rejonowej w Oleśnie, które było odpowiedzią na 

wniosek o udzielenie informacji publicznej Redaktorowi Naczelnemu pisma „Zębowice 

Informacje”. Jest w nim mowa o wszczętym śledztwie o czyn z art. 231 §1kk. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Radca Prawny wyjaśnił, że jeżeli toczy się postępowanie wobec kogokolwiek, to ten ktoś musi 

mieć przedstawione zarzuty popełnienia przestępstwa. Jeżeli nie przedstawiono zarzutów,                        
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o czym świadczy pismo Prokuratury z dnia dzisiejszego, to sprawa jest oczywista, że  nie toczy 

się postępowanie wobec takiej osoby. 

Dodał, że każde postępowanie karne ma dwie fazy. Po pierwsze bada się czy popełniono jakiś 

czyn zabroniony bez określenia kto go popełnił, jeżeli stwierdza się, że popełniono czyn 

zabroniony, wtedy ustala się kto go popełnił. Kolejno przedstawia się zarzuty temu komuś,                  

i w tym momencie toczy się postępowanie wobec danej osoby. Natomiast w tym przypadku nie 

toczy się postępowanie wobec nikogo. 

 

Punkt 5. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów  

   
W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Radny Konrad Jendrzej –  zgłosił zapytanie, czy będzie kursował autobus do Opola po nowo 

wyremontowanej drodze Knieja – Grodziec? 

- Zgłosił, że na zakręcie przed mostem od strony Zębowic w Kniei są porośnięte krzewy                          

i chaszcze na poboczu przed mostem od strony Zębowic w Kniei. Prośba o ich usunięcie. 

- Podziękował za remont drogi w Kniei. 

Sołtys Radawia zgłosił, że w Radawiu bobry zrobiły tamę. Woda w ogóle nie przepływa, jest 

to zagrożenie dla mieszkańców w przypadku zerwania tamy. W rzece rozrósł się tatarak, który 

utrudnia jej przepływ. Jeżeli woda zostanie spuszczona Radwie zostanie zalane. Prośba                          

o interwencję w tej sprawie. 

- Ponowił wniosek o sprawdzenie suchych  drzew w Radawiu, które należy wyciąć. 

- Zgłosił ponownie sprawę kontenera na boisku, która w dalszym ciągu jest niezamknięta. 

Dodał, że kontener  został źle zrobiony, podczas kąpania wylewa się woda w środku i na zimę 

nie można spuścić wody z bojlera. Prosi o zainteresowanie się sprawą. 

Radna Dorota Wons wnioskowała w imieniu mieszkańców ul. Torowej w Zębowicach                          

o wycięcie krzewów przy ul. Torowej w Zębowicach w kierunku Kniei, ponieważ zasłaniają 

widoczność. 

- Złożyła podziękowania, które kierują mieszkańcy ul. Borowiańskiej za utwardzenie drogi na 

Borowianach. 

Radny Wilhelm Rybol podniósł sprawę znaku Łąki Kadłubskie. Czy jest potrzebny znak Łąki 

Kadłubskie. Takiej miejscowości nie ma. Należy postawić taki znak jak jest na Chobiu czyli 

dzielnica Kadłuba Wolnego. 

- Zgłosił problem odnośnie oświetlenia, które nie można dokończyć ponieważ słupy stoją na 

działkach, gdzie nie ma właścicieli. Czy należy uzyskać zgodę właściciela gruntu w przypadku 

gdy słup stoi a my chcemy tylko włączyć się do tego słupa z nowo projektowanym 

oświetleniem ulicznym? Pytanie skierowane do Radcy Prawnego, który poinformował, że 

temat zostanie zbadany. 

- Zgłosił brak widoczności na drodze Osiecko-Prusków, porośnięte krzewy zasłaniają 

widoczność na drodze powiatowej wyjeżdżając od strony Siedlisk w stronę Pruskowa. 

- Wnioskował o usunięcie suchych drzew na drogach powiatowych w całej Gminie. Było to już 

kilka razy zgłaszane. Prosił o zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego. 

Sołtys wsi Radawie podniósł sprawę funduszu sołeckiego dot. postawienia w Radawiu dwóch 

nowych przystanków. Pozytywnie został zatwierdzony tylko jeden i powstał problem, 

ponieważ otrzymał informację, że sołtys ma pisać wniosek do Urzędu Gminy o wyburzenie 
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starego przystanku. Zapytał na jakiej podstawie, jeżeli Gmina dożywotnie użytkuje ten teren 

gdzie stoi drugi przystanek. Dodał, że jest potwierdzenie ze Starostwa Powiatowego, że ten 

przystanek można postawić. 

Radca Prawny poinformował, że temat zostanie zbadany. 

Następnie poinformował, że obok przystanków jest kontener na używaną odzież, ciągły 

bałagan, kto ma to posprzątać? 

Radny Leon Psyk zgłosił interwencje do Starostwa Powiatowego, że jadąc od strony 

Szemrowic w kierunku Zębowic, przed lasem jest skrzyżowanie drogi podporządkowanej a na 

drodze powiatowej nie ma znaków – może dojść do wypadku. 

Sołtys Poczołkowa zwrócił się z pytaniem do pozostałych sołtysów czy będą przedstawiać 

propozycję wymiany istniejących lamp sodowych na ledowe w ramach funduszu sołeckiego? 

Wiceprzewodniczący poinformował, że będzie to zależeć od woli mieszkańców, ustalone na 

zebraniach wiejskich. 

Radny Leon Psyk odnośnie montowania nowych barier na mostach m.in. na moście na Libawie 

w Poczołkowie zgłosił problem w tym zakresie ponieważ, bobry zrobiły tam tamę za mostem. 

Sołtys Zębowic zgłosiła zapytanie od mieszkańców ul. I. Murka w Zębowicach, czy po 

zakończeniu prac związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej będzie można przestawić 

znak końca terenu zabudowania na granicy Zębowic i Kadłuba Wolnego, ponieważ do tej pory 

nie obejmował wszystkich domów? 

Radny Marcin Dragon zgłosił zapytanie odnośnie wykonania znaków kierunkowych  do okresu 

zimowego na drodze powiatowej Kadłub Wolny – Osiecko, o kierunku jazdy do Siedliska,  

Pruskowa, a w Pruskowie o kierunku jazdy do Kadłuba Wolnego? 

- Zgłosił zapytanie o możliwość przekazania środków w ramach Funduszu Sołeckiego na drogę, 

gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne, mieszkające nieco dalej od drogi publicznej? 

- Zgłosił zapytanie odnośnie płatności za dwóch sekretarzy oraz roszczenia sądowe? 

Sołtys Osiecka zgłosił, że na terenie prywatnego lasu w Siedliskach w kierunku Osiecka 

przewracają się suche drzewa, kto ma to usunąć? 

Wiceprzewodniczący zgłosił zapytania: 

- Jakie były koszty postępowań sądowych w związku ze zwolnieniem pani sekretarz? 

- Jakie są koszty wydawania czasopisma „jest temat”, gdzie Gmina publikuje swoje czasopismo 

‘INFORMATOR”, pyta ponieważ doszły do niego słuchy, że są wydawane pieniądze z budżetu 

Gminy na realizację publikacji czasopisma „jest temat”?   

- Zgłosił, że SKO w Opolu uchyliło decyzję wójta Gminy Zębowice w sprawie LZS. 

- Co będzie ze stanowiskiem Sekretarza Gminy? 

- Co z konkursem na stanowisko Skarbnika Gminy? W wypowiedziach Wójta było, że taki 

konkurs będzie ogłoszony. 

- Inne jednostki są zarządzane przez dyrektorów pełniących obowiązki, co z tymi konkursami? 

- Czy lampy na ul. Stawowej w Radawiu będą świecić do końca listopada? 

- Odnośnie hydrantów. Oświadczył, że stawia się na bezpieczeństwo przeciwpożarowe                            

a hydranty są z dziurami. 
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Na końcu stwierdził, że w protokole z poprzedniej sesji w jednym z ostatnich punktów nie 

zostało wszystko ujęte, jest zapisana dyskusja mieszkańców, lecz brak informacji na jaki temat. 

 

Punkt 6.    Podjęcie uchwał. 
 

Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2018 rok 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Radny Norbert Larisz zapytał, dlaczego nie są rozpisane §, jest to niezbędne,  gdyż nie zna się 

ich na pamięć. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie uchwały, w dochodach § 902 dotyczy pożyczki dla 

stowarzyszeń – 20 000 zł,  § 903 – pożyczka z BGK, § 950 – wolne środki,  § 952 – 

zaplanowany kredyt z BS i  § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych. 

 

Radny Norbert Larisz zapytał o przeznaczenie tych pożyczek. 

 

Skarbnik poinformowała, że ogólnie przeznaczone są  na inwestycje, pożyczka z BGK jest 

zaciągnięta, ponieważ jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 

zaplanowany kredyt z BS jest to plan, na który nie ma realizacji. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał odnośnie złożonego 22.08. br. wniosku 

zebrania wiejskiego z Radawia o zmianę funduszu sołeckiego, dlaczego w tym projekcie 

uchwały te zmiany nie zostały ujęte – brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. 

 

Wójt – odpowiedział, że wniosek jest w trakcie analizy i zmiany będą przedstawione na 

najbliższej sesji. 

 

Wiceprzewodniczący stwierdził, że zostały zmienione tylko kwoty w dwóch zadaniach, 

natomiast od 22.08.2018 r. dokument leży w urzędzie i nic się z tym nie robi. Dzisiaj w Urzędzie 

pytał pracowników merytorycznych odnośnie tej sprawy lecz nie uzyskał żadnej odpowiedzi. 

 

Wójt oświadczył, że są pewne analizy, które są poprzedzane pewnymi działaniami, żeby nie 

było takiej sytuacji jak z kontenerem sanitarnym.  Jak temat zostanie sprawdzony zgodnie                

z  wszystkimi ustawami m.in. o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz 

rachunkowości, wtedy odpowiedź zostanie przedstawiona. 

 

Wiceprzewodniczący zapytał o termin udzielenia  odpowiedzi na wniosek. 

 

Wójt odpowiedział, że załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a w szczególnych 

przypadkach w ciągu dwóch miesięcy, co potwierdził Radca Prawny.    

 

Radny Wilhelm Rybol zgłosił, że na pierwszej stronie w § 6 omawianego projektu powinien 

być wpisany rok 2018, co niniejszym Skarbnik potwierdziła. 

 

Sołtys Radawia zapytał do kiedy zmienia się fundusz sołecki, czy do końca września? 

Wójt odpowiedział, że do października. 
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Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/233/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz objaśnieniem. 

 
Wiceprzewodniczący zapytał, czy zmiany dotyczą tylko kwoty 20 000 zł. 

 
Skarbnik poinformowała, że w tym projekcie uchwały są zmiany, tj. kwota 20 000 zł                       

w przychodach i rozchodach oraz dostosowanie do obecnego budżetu. Dodała, że do projektu 

uchwały, który został wczoraj umieszczony na stronie BIP urzędu dzisiaj jeszcze wprowadzono 

zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, tj. 

- w poz. 11.1 kwotę 5 211 000,00 zł zaktualizowano do wielkości obecnego budżetu na dzień 

11.09.2018 – 5 295 099,00 zł, 

- w poz. 11.2 kwotę 2 033 986,27 zł zastąpiono  aktualną kwotą 1 959 686,27 zł, 

- w poz. 11.4 kwotę 1 581 000,00 zł zastąpiono  aktualną kwotą 2 353 548,00 zł, 

- w poz. 11.5 kwotę  407 232,50 zł zastąpiono  aktualną kwotą 610 397,61 zł, 

- w poz. 11.6 kwotę  511 767,50 zł zastąpiono  aktualną kwotą 439 035,00 zł. 

Dodała, że w budżecie były dokonywane różne ruchy, z działu na dział, z paragrafu na paragraf 

dlatego zaktualizowano stan dzisiejszego budżetu. 

 
Radna Dorota Wons zapytała odnośnie projektów grantowych, na czym  będzie to polegało. 

 
Skarbnik odpowiedziała, że w ramach projektu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie 

zamierza zakupić stroje ludowe oraz zorganizować naukę tańców ludowych i pieśni 

nawiązujących do  miejscowej tradycji. Natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice 

planuje zakupić sprzęt nagłośnieniowy, który miałby służyć instytucjom naszej gminy. 

W projektach uchwał odnośnie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniom w uzasadnieniach jest to 

opisane.   

 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/234/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie, 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731


7 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/235/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zębowice, 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXXII/236/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 

Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. 

   

Radny Wilhelm Rybol – zapytał o zapis „za wyjątkiem piwa” co to oznacza? 

 

Wójt odpowiedział, że piwo jest osobną grupą w swojej klasyfikacji, dlatego taki zapis musi 

zostać. 

 

Wiceprzewodniczący  zapytał, czy są na terenie gminy jakieś lokale lub sklepy, o których 

mówiłaby ta uchwała, chodzi o usytuowania punktów sprzedaży w odległości - 25m. 

 

Wójt oświadczył, że w tej chwili nie mamy takich przypadków. Ogólna liczba, która jest tutaj 

określona nie została przekroczona.  W tej kwestii nic się nie zmieniło, jest to powtórzenie 

liczby z dotychczasowej uchwały, którą jesteśmy zobligowani zmienić w związku ze zmianą 

przepisów. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/237/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Przerwa w obradach od godz12:20 do godz. 12:30. 

Przybył na sesję mieszkaniec gminy. 

 

Punkt 6.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy 

Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Radna Dorota Wons – zapytała,  kto stara się o zezwolenie na rodzinną imprezę, na której będzie 

poczęstunek alkoholem w wynajętej sali np. w „Domu Spotkań”. 

   

Wójt – odpowiedział, że zezwolenia są wydawane tylko podczas sprzedaży napojów 

alkoholowych, natomiast nie podlega ustawie i nie trzeba zezwolenia jeżeli jest to tylko 

poczęstunek (konsumpcja). 

 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/238/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. 

  

Wójt zgłosił, aby do uzasadnienia dołączyć wnioski – uwagi jakie wnieśli sołtysi. 
 

Następnie radna Dorota Wons odczytała § 2 niniejszego projektu uchwały, po czym nastąpiła 

dyskusja. W trakcie jej ustalono, że po słowie festynów dodaje się „i innych uroczystości”. 

Odnośnie uwagi zgłoszonej przez Wiceprzewodniczącego dot. dopisania w § 1 pkt. 2 po słowie 

„w Remizie OSP” i „sali wiejskiej”, Radca Prawny wskazał, że remiza jest słowem najszerszym 

i w tym przypadku jest lepiej zostawić ten zapis w takiej formie, w jakiej został przygotowany. 
 

Następnie Przewodnicząca odczytała § 2 z poprawką jaką radni ustalili: „Odstępstwo od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych wprowadza się wyłącznie na czas organizowania imprez 

kulturalnych, rozrywkowych, festynów i innych uroczystości w miejscach wskazanych z § 1”. 
 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/239/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym, 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 

Na uwagę zgłoszoną przez radnego Norberta Larisz odnośnie dzierżawy na 3 lata, gdzie                    

w uzasadnieniu jest zapisane, że dzierżawca wyraził chęć kontynuowania dzierżawy na rok, 

Wójt wskazał, że dzierżawca wnioskował wydzierżawienie działki tylko na rok. Jest to wolna 

nieruchomość. 
 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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/Uchwała nr XXXII/240/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały                                              

Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

Zębowice 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Po czym poprosiła pana Wójta o zabranie 

głosu w tej sprawie. 
 

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

czynności związane z nabywaniem nieruchomości wykonuje Wójt, który nie może jednak bez 

zgody Rady nabywać nieruchomości, których cena przekracza kwotę 50 000 PLN. Jednak                

w tym przypadku było to w kompetencji Wójta, gdyż  działka przyjęta w formie darowizny na 

rzecz Gminy była poniżej tej wartości, dlatego Nadzór Wojewody wskazał o uchylenie 

niniejszej uchwały.    
 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/241/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący zgłosił zapytanie, czy ten projekt z obecnym Statutem Gminy nie 

wchodzi w sprzeciw. 

Radca Prawny poinformował, że na przyszłą sesję będą przygotowane bezwzględne zmiany 

statutu, które muszą obowiązywać od następnej kadencji dla nowej rady. Dotyczyć one będą tej 

inicjatywy uchwałodawczej obywateli, przedstawionej w niniejszym projekcie uchwały oraz 

instytucji obowiązkowej Komisji Skarg i Wniosków, która dojdzie od nowej kadencji. 
 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy obecna rada powinna ustalić nowy statut. 
 

Radca Prawny oświadczył, że powinien być uchwalony przez obecną radę, ponieważ musi 

funkcjonować od nowej kadencji. Jak nowa rada będzie rozpoczynać prace statut powinien być 

już aktualny, ponieważ będzie ona zobligowana powołać Komisję Skarg i Wniosków oraz 

inicjatyw obywatelskich. Te dwie kwestie są w gestii obecnej kadencji. 

Na pytanie Wiceprzewodniczącego odnośnie § 13 niniejszego projektu uchwały, Radca Prawny 

wyjaśnił, że to dotyczy inicjatywy obywatelskiej, radni natomiast zachowują wszystkie 

dotychczasowe prawa. Chodzi o możliwość rozszerzenia przekazywania projektów uchwał. 
 

Na zapytanie radnego Wilhelma Rybol odnośnie § 12 i § 13, Przewodnicząca odczytała te 

paragrafy: 

„§ 12  Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej projekty uchwał muszą 

zawierać: 

1) tytuł uchwały, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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2) podstawę prawną, 

3) postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania, 

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały, 

6) uzasadnienie. 

§ 13. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 100 

mieszkańców gminy Zębowice występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne 

prawo wyborcze do Rady Gminy Zębowice z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania oraz numeru PESEL”. 

Radca Prawny dodał, że rada będzie decydować czy projekt inicjatywy obywatelskiej przejdzie, 

czy nie.    

   
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/242/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektorów 

przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie 

administracji publicznej 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/243/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie                    

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Zębowice 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 
Wójt wyjaśnił, że zmiany przepisów ustawy prawo oświatowe wprowadza nowe 

rozstrzygnięcia. Od nowego roku szkolnego muszą być wprowadzone zasady określenia opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. za które godziny jest odpłatność oraz                    

w jakich  przypadkach są udzielane ulgi dla tych rodzin, w których jest więcej niż jedno 

dziecko. Dodał, że na obecną chwilę jest ok. 125 przedszkolaków w dwóch miejscach, tj.                        

w Zębowicach i zamiejscowym oddziale w Radawiu. Wymóg wynika ze zmiany ustawy prawo 

oświatowe, ponieważ wcześniej te kwestie były regulowane w ustawie o systemie oświaty.                    

W związku  z powyższym zostały przedstawione nowe uchwały, gdyż wygasły te, które były   

wcześniej podjęte.       

   
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/244/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 6.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 

Pani Dyrektor GOPS zapytana przez Wójta o załącznik do przedstawionego projektu uchwały 

oświadczyła, że musi go donieść. Wójt dodał, że jest istotny, aby radni mogli zaznajomić się               

z załącznikiem  podczas ustalania  odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 
 

Temat został zawieszony do powrotu pani Dyrektor GOPS. 
 

Przewodnicząca RG przeszła do następnego projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach. 
 

Punkt 6.14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach. 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

   

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/245/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punk 7. Przedstawienie informacji o: 

 przebiegu wykonania budżetu Gminy Zębowice, 

 przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 

 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli uwag. 
 

Punkt 6.13 

Ponowiono rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad                

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
  

Godz. 2:09 przybyła na posiedzenie Dyrektor GOPS wraz z załącznikiem, który następnie 

rozdała wszystkim radnym. Przewodnicząca RG odczytała załącznik. 

 

Następnie Dyrektor GOPS wyjaśniła kwestię powyższego projektu. Jest ustalony dochód 

ustawowy na osobę, tzn. na osobę samotnie gospodarującą wynosi 634 zł, na osobę                        

w rodzinie wynosi 514 zł. Jeżeli chodzi o osoby bezdomne, które nie mają w ogóle żadnego 

dochodu to nie ponoszą kosztów pobytu w schronisku, wtedy Gmina jest zobowiązana                            

w całości opłacić za ten pobyt w ramach porozumienia. Dodała, że na obecną chwilę nie ma 

takich problemów w naszej gminie. Natomiast gdyby zaistniała taka sytuacja to wtedy jest 

obliczana wartość dochodu i opłat  według załączonej tabeli. 

 
Dochód osoby/rodziny w % w stosunku                                                                                   

do kryterium dochodowego 
Wysokość miesięcznej odpłatności                

wyrażona w % 
  

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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do 100% nieodpłatnie 
 

 

powyżej 100% - 150% 
 

 

20% 

 

powyżej 150% - 200% 
 

 

40% 

 

powyżej 200% - 250% 
 

 

60% 

 

powyżej 250% - 300% 
 

 

80% 

 

powyżej 300% 
 

 

100% 

 

Jeżeli dochód wzrasta i osoba ma jakieś dochody wtedy oblicza się wartość miesięcznej 

odpłatności w %., tj. powyżej 100% dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, 

ponoszona jest w tym momencie przez osobę odpłatność 20%, jeżeli ma powyżej 250% ponosi 

40% odpłatności i powyżej odpowiednio 60% i 80% .  W razie 300% oznacza to, że osoba swój 

pobyt opłaca w całości sama. Sugerując jednocześnie, że takie osoby nie mają żadnych środków 

utrzymania, dostają zasiłek stały lub zasiłek pielęgnacyjny. Na  ogół są to osoby samotne, 

dlatego jest konieczność podjęcia powyższej uchwały, gdyż może zdarzyć się, że zgłosi się 

osoba z problemem bezdomności. Na terenie gminy nie odnotowano takich sytuacji dlatego nie 

zostanie przygotowane miejsce – budynek dla bezdomnych. Gdyby jednak zgłosiła się osoba    

z takim problemem, wtedy będzie konieczność  zawarcia porozumienia ze schroniskiem                          

i ponieść odpowiednie koszty. W związku z powyższym jest przygotowana niniejsza uchwała. 
 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXII/246/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punk 8. Informacje i komunikaty 

 
Przewodnicząca RG odczytała pismo Wojewody Opolskiego dot. terminu składania 

oświadczeń majątkowych w związku z upływem kadencji. Dodała, że należy je składać na 

dzień 17.09.2018, natomiast stan na 16.09.2018 r. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

 

Kolejno poinformowała, że 10 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach.  Dodała, że otrzymano podziękowanie od 

grona pedagogicznego i uczniów za zaangażowanie, przychylność i wsparcie finansowe                        

w realizacji projektu budowy boiska wielofunkcyjnego. 

Na koniec odczytała informację odnośnie braku zainteresowania właściciela nieruchomości na 

oddanie części posesji i drogi na rzecz Gminy Zębowice celem położenia asfaltu. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Wójt wyjaśnił, że w przypadku braku zgody właściciela pomimo zgłoszenia przez starszą osobę 

takiej potrzeby, Gmina nie może przystąpić do prac związanych z położeniem asfaltu. 
 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Dyskusja na przedmiotowy temat. 
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa ogłosił, że 14 października br. 

na terenie Gminnego Ośrodka zostanie zorganizowany Piknik Pieczonego Ziemniaka w ramach 

kultywowania tradycji  lokalnej i folkloru, natomiast 02 października o godz. 16:00 odbędzie 

się spotkanie Koła Emerytów, na którym będzie uczestniczył pan N. Niesłony, lokalny artysta.  

W sprawie grantu odnośnie nagłośnienia poinformował, że będzie wykorzystywany m. in.  

przez orkiestrę z Kadłuba Wolnego i chór z Zębowic. Dodał, że zostaje stary system pracy 

biblioteki. Czynna będzie również w soboty, w tym czasie są planowane zajęcia m. in gry na 

gitarze – zajęcia płatne, kurs języka niemieckiego i próby zespołu „Promyki Maryi”.    
 

Następnie radny Norbert Larisz podniósł sprawę opłaty za dzierżawę kubłów na śmieci, 

mieszkańcy twierdzą, że jako jedyna gmina płacimy czynsz za kubły. 
 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 
 

W trakcie dyskusji Wójt powiedział, że najlepszym rozwiązaniem jest, żeby każdy 

indywidualnie sprawdził, czy go stać na dzierżawę kubła na śmieci, czy bardziej opłacalny jest 

jego zakup. Potrzebujący rozstrzyga to we  własnym zakresie, ponieważ Gmina nie może 

zakupić kubłów na śmieci. Radny Konrad Jendrzej zaproponował, aby zorganizować akcję 

zakupu kubłów indywidualnie, aczkolwiek przy hurtowym zamówieniu. 

Dyskusja. 

Następna dyskusja na temat częstotliwości wywozu śmieci segregowanych. Aby wywóz był 

częściej. 

Wójt wyjaśnił, że trzeba patrzeć na ilość mieszkańców, ponieważ podczas przetargu są brane 

pod uwagę koszty w przeliczeniu na ilość wyjazdów, dodając przy tym małą ilości 

mieszkańców w naszej gminie. Mając to na uwadze został otwarty punkt odbierania odpadów 

segregowanych. Natomiast do następnego przetargu temat jest do przeanalizowania. 
 

Wiceprzewodniczący podniósł sprawę odnośnie informacji, którą dostarczył na dzisiejszą sesję 

Redaktor „Zębowice Informacje”, aczkolwiek radni stwierdzili, że zapoznali się z treścią tego 

pisma i nie trzeba go odczytać. 
 

Na koniec Wójt poinformował, że dzisiaj wystąpi do Redaktora Naczelnego „Zębowice 

Informacje” aby opublikował na jego portalu pismo Prokuratury z dzisiejszego dnia, które 

zostało odczytane przez niego na początku sesji. 
 

Punkt 9. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27.06.2018 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r.,                             

z uwagami, które radni mogą dołączyć do protokołu 
 

Punkt 10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXII sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 13:50. 

 
 

Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 


