
      
 
                                                   P r o t o k ó ł  Nr XXXVI/2010 
z obrad XXXVI sesji pi ątej kadencji Rady Gminy Z ębowice odbytej dnia 25 sierpnia  2010 
roku.   
 
 
XXXVI w piątej kadencji  sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali „Domu Spotkań” w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do 1300 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, pracownicy urzędu  – zgodnie z załączoną 
listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.  
Pod obrady sesji zaproponowany został następujący porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji . 
4. Wolne wnioski i zapytania . 
5. Podjęcie uchwały w sprawie : 

1) zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok 
2) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice za 2009 rok 
3) określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
4) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg 

5) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2010 – 2017” 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014” 

 
6.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
7.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
8.  Zakończenie sesji .        
 
Przebieg obrad : 
 
Ad. 1 . 2 
 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała radnych  i  
pracowników urzędu  oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na 
prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 14 osób/. 
 
 
Ad. 3. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji , wprowadzając dwie uchwały w sprawie : 

• zmiany uchwały Nr XXX/224/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata  
2010 – 2013 

• uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na 
lata 2011-2015. 

Proponowany porządek obrad wraz z wprowadzonymi uchwałami został jednogłośnie przyjęty. 
 
Ad. 4. 
  
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań : 
 
- Krystyna Karońska – wnioskowała o ustosunkowanie się do petycji mieszkańców w sprawie 
   boiska kolo remizy OSP w Zębowicach oraz o wycięcie drzew między szkołą  
   a domem nauczyciela w Zębowicach/ drzewa sięgają do przewodów  
   elektrycznych 
- Joachim Kubica – wnioskował o naprawę zerwanego mostu k. Locha ul. Ludowa w Radawiu 



- Marcin Dragon – wnioskował o naprawę drogi w Siedliskach, naprawę rowu kolo posesji P. Pipy i  
        Gruszki, oraz o połoŜenie  kamieni granicznych w Siedliskach  
- Edyta Czeredrecki – wnioskowała o wycięcie dwóch drzew na ulicy Adama Mickiewicza w  
   Zębowicach 
- Konrad Jendrzej – wnioskował o naprawę rowu na ulicy Łąkowej w Kniei 
- Wilhelm Rybol – wnioskował o naprawę i wyczyszczenie  przepustów koło p. Szczygła i Stanika        
        oraz na Osiecko na drodze powiatowej miedzy Kadłubem Wolnym a Osieckiem 
 
Ad.5 . 
 
Przewodnicząca p. Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem  
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/258/2010 w sprawie zmiany uchwały bud Ŝetowej na 2010 
rok .  
Pani Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice wraz z uzasadnieniem . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 
14radnych, oddano głosów za - 14, przeciwnych – 0,  wstrzymujących  – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr XXXVI/259/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Z ębowice za 2009 rok.  
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac 
nad projektem uchwały budŜetowej  wraz z uzasadnieniem.  
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/260/2010 w sprawie okre ślenia trybu prac nad projektem uchwały bud Ŝetowej.  
Przewodnicząca  Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg wraz z 
uzasadnieniem . 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 
- Zygmunt  Jośko – zapytał, czy moŜna wskazać jakie to są ulgi , jakie kwoty 
- Wójt – wskazał, iŜ nastąpiła zmiana , jest 6 tys. zł. od osoby fizycznej 
- Radca Prawny –  dot.  paragrafu 6 – chodzi głównie o czynsze, inne naleŜności są  umarzane 
ordynacja podatkową. 
Więcej pytań  odnośnie tego projektu uchwały nie było przystąpiono do głosowania : głosowało 14 
radnych, oddano głosów za -14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała 
Nr XXXVI/261/2010 w sprawie okre ślenia  zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  
naleŜności pieni ęŜnych maj ących charakter cywilnoprawny, przypadaj ących Gminie 
Zębowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszc zalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowi ć będzie pomoc publiczn ą oraz wskazania organu lub 
osoby uprawnionej do udzielania tych ulg. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu 
Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2010 – 2017” wraz z uzasadnieniem . 
 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/262/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Od nowy Miejscowo ści Knieja na lata 
2010 – 2017”. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Radawie na lata 2008 – 2014” wraz z uzasadnieniem. 
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/263/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Od nowy Miejscowo ści Radawie na lata 
2008 – 2014”. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2009 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2010 – 2013 wraz z uzasadnieniem . 
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/264/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/2 24/2009 Rady Gminy Z ębowice  
 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wi eloletniego Programu Inwestycyjnego 
Gminy Z ębowice na lata 2010 – 2013. 
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt ostatniej uchwały w sprawie uchwalenia 
„Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 – 2015. 
W/w projekt uchwały omówił pan Wójt wskazując, iŜ podjęta w 2007 roku uchwała straciła waŜność 
i trzeba było podjąć nową, szczególnie chodzi o zadania Caritas dla naszych mieszkańców. 
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/265/2010 w sprawie uchwalenia „Programu Ws półpracy Gminy Z ębowice z 
Organizacjami Pozarz ądowymi na lata 2011-2015. 
Ad.6. 
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła o 10 
minutową przerwę. 
Po przerwie poprosiła pana Wójta  o udzielenie odpowiedzi na zadane wnioski i zapytania radnych: 

� boisko przy OSP – otrzymaliśmy pisma od mieszkańców w sprawie niewłaściwego 
zachowania się młodzieŜy, sprawa zostanie rozwiązana jak będzie oddana hala, jeŜeli  
chodzi o drzewa zostanie do zgłoszone do zakładu energetycznego 

� most w Radawiu – oględziny zostały przeprowadzone i straty oszacowane na 1 mln. zł., 
projekt będzie zrobiony i w przyszłym roku ruszą prace  

� droga na Siedliskach – na razie gruz się kończy, nie mamy środków, natomiast rowy na 
bieŜąco będą robione , jeŜeli chodzi o kamienie graniczne to część jest zrobiona , na razie 
geodeta jest na urlopie 

� drzewa na ulicy A. Mickiewicza – trzeba wystąpić do pana Starosty o pozwolenie na 
wycięcie tych drzew 

� jeŜeli chodzi o przepusty znajdujące się pod naszym zarządem są wyczyszczone i w miarę 
moŜliwości przejezdne, zgłosimy to do powiatu 

W tej chwili salę obrad opuściła radna Urszula Skowronek , w tej chwili stan radnych wynosi 13 
osób. 
Następnie pan Wójt poprosił radnych o podanie propozycji w sprawie podania ciekawych miejsc, 
tras, ścieŜek rowerowych naszej gminy , jest to promocja gminy, przedstawił i omówił sprawę 
gospodarki odpadami, wywóz i sortowanie śmieci oraz poinformował o zakończeniu kontroli RIO, 
jak równieŜ zaprosił radnych na zwiedzenie hali informując, Ŝe otwarcie hali odbędzie się 8 
października, a 9 października dni otwarte dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 
Radny Jan Wodarczyk zapytał  jak przedstawia się zbiórka eternitu w naszej gminie 
- Wójt – po weryfikacji zobaczymy ile tego jest i podejmiemy stosowne decyzje  
Radna Edyta Czeredrecki zapytała co teraz będzie ze stawem w Zębowicach 
- Wójt – teraz będzie zalewany 
Pan Wójt wspomniał równieŜ o przeprowadzonym spisie rolnym i terminie  dyŜurów rachmistrzów 
spisowych w szkole w Kadłubie Wolnym, Domu Spotkań i szkole w Radawiu dla rolników, którzy 
nie posiadają internetu , aby się mogli zalogować na stronie spisu rolnego i podać dane swojego 
gospodarstwa . 
Ad.7. 
 
Pani Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej 
sesji, informując iŜ, protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji znajdować się będzie 
w biurze Urzędu Gminy. 
Głosowało 13 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został przyjęty 
jednogłośnie w głosowaniu jawnym . 



Wspomniała radnym o złoŜeniu  w terminie oświadczeń majątkowych – dochód od 01.01.2010 
roku do 30 sierpnia 2010 roku , oraz zaprosiła radnych na doŜynki gminne , które odbędą się 4-5 
września 2010 roku w Zębowicach. 
 
Ad.8. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca p. Gabriela Buczek  dziękując wszystkim 
za udział w posiedzeniu Wójtowi, Radnym, Radcy Prawnemu, zaproszonym gościom i 
pracownikom urzędu gminy , zamykając  sesję , wypowiedziała  formułę „zamykam XXXVI sesj ę  
V kadencji  Rady Gminy Z ębowice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................  
/Protokółowała : Urszula Czernik/ 


