
      
 
                                                   P r o t o k ó ł  Nr XXXVII/2010 
z obrad XXXVII sesji pi ątej kadencji Rady Gminy Z ębowice odbytej dnia 22 wrze śnia 2010 
roku.   
 
 
XXXVII w piątej kadencji  sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali „Domu Spotkań” w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1400 do 1545 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 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) 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 
3) zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
4) uchylenie uchwały Nr XXXVI/265/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 – 2015. 
6.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
7.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
8.  Zakończenie sesji .        
 
Przebieg obrad : 
 
Ad. 1 . 2 
 
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Kula, który powitał radnych  i  
pracowników urzędu  oraz na podstawie listy obecności stwierdziła quorum pozwalające na 
prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 13 osób/. 
 
Ad. 3. 
 
Pan Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad sesji,  do którego wniósł poprawki  :  
do punktu 4 – wolne wnioski i zapytania  - Przedstawienie informacji o  przebiegu wykonania 
budŜetu Gminy Zębowice za I półrocze 2010 roku, punkt 5 – wolne wnioski i zapytania, punkt 6 
podjęcie uchwał w sprawie, oraz zaproponował wprowadzenie trzech uchwał w sprawie : 

• zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji 
• nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice 
• zabezpieczenia weksla „in blanco” 

Proponowany porządek obrad Wiceprzewodniczący  poddał  pod głosowanie, który to został 
jednogłośnie przyjęty.  
 
Ad.4.  
 
Wiceprzewodniczący pan Zbigniew Kula zapytał radnych czy mają  zapytania odnośnie  informacji 
o przebiegu i wykonaniu budŜetu Gminy Zębowice za I półrocze 2010 roku /materiały radni 
otrzymali /, pytań nie było, wobec tego poprosił panią skarbnik o odczytanie uchwały Nr 345/2010 z 
dnia 10 września 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku/ uchwała w 
załączeniu/. 
Pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu porządku obrad. 
 



Ad. 5. 
  
Pan Wiceprzewodniczący  Wojciech Kula  poprosił radnych o składanie wniosków i zapytań : 
- Respondek Gabriela-  wnioskowała o naprawę drogi do p. Kniejskiego , drogi obok straŜy w  
  w Zębowicach oraz wskazała na niewłaściwą pracę spółki wodnej –wnioski  
  mieszkańców w sprawie płacenia składek mimo nie wykonania prac 
- Kubica Joachim - wnioskował o naprawę mostu w Radawiu koło p.Kotyś - Matysek w kierunku  
  Kopaliny 
- Ledwig Damian – wskazał, iŜ połowa lamp w Radawiu –ul. Szkolna i Ludowa jest wyłączona ,
  czy nie moŜna by spryskać roundapem odcinek rzeki od stawu do mostu, wskazał
  na nieszczęsny trójkąt w Radawiu oraz wnioskował o przygotowanie dokumentów 
  dot. remonty remizy w Radawiu 
- Jośko Zygmunt – wnioskował, aby do wniosków o zwrot akcyzy na paliwo w drugim terminie  
             odstąpić od składania dokumentów , które były złoŜone do wniosku w  
  Pierwszym terminie  

- Rybol Wilhelm – wnioskował, o wyczyszczenie rowu w Kadłubie Wolnym za 
laskiem w kierunku Osiecka , remont i naprawę przepustu koło p. Szczygła  
oraz wskazał, iŜ kolektory słoneczne na hali sportowej w Zębowicach są źle 
ustawione     

- Jendrzej Konrad – wnioskował, o poszerzenie przystanku w Kniei oraz uporządkowania   
  rowów przy drodze powiatowej 
- Dylka Marianna – zapytała, czy z funduszu sołeckiego moŜna wziąć środki na oznakowanie  
  ulic, oraz wnioskowała o postawienie drogowskazu z Opola w kierunku Kadłuba 
  Wolnego, gdyŜ kaŜdy co jedzie z Opola przez Knieję lub Kosice jedzie prosto i 
  wyjeŜdŜa w Szemrowicach 
Ad.6 . 
 
Wiceprzewodniczący p. Zbigniew Kula  odczyta projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały 
budŜetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem . 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 
- Rybol Wilhelm – zapytał, czy 1200 tys. zł. to są to środki dodatkowe 
- Wójt –są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, będzie to realizowane jak otrzymamy 
informację, Ŝe moŜna je wykorzystać, Ado tego musi być uchwała, wtedy teŜ wcześniej gmina 
spłaci inwestycję 
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 13 
radnych, oddano głosów za – 13, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0 , tym w głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała Nr XXXVII/266/2010 w sprawie zmiany uchwały bud Ŝetowej na 2010 
rok .  
Pan Wiceprzewodniczący  odczytał 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 odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 
radnych, oddano głosów za - 13, przeciwnych – 0,  wstrzymujących  – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr XXXVII/267/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr  
XXX/224/2009 Rady Gminy Z ębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwal enia 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Z ębowice na lata 2010 – 2013    
Pani wiceprzewodniczący  odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 
XXXVI/260/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu 
prac nad projektem uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem.  
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 radnych , oddano głosów za – 13, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr XXXVII/268/2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX VI/260/2010 Rady Gminy Z ębowice z 
dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie okre ślenia trybu prac nad projektem uchwały 
bud Ŝetowej.  
Wiceprzewodniczący odczytał projekt następnej uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXVI/265/2010 rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku. 



O skomentowanie tego projektu uchwały poprosił pana Wójta , który wskazał, iŜ na wniosek 
Wydziału Kontroli i Nadzoru OUW musi być przeprowadzona konsultacja  z tymi organizacjami, my 
nie przeprowadziliśmy, wobec powyŜszego musimy uchylić wcześniejsza uchwałę. 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 radnych, oddano głosów za -13, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr XXXVII/269/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr X XXVI/265/2010 Rady Zębowice z dnia 
25 sierpnia 2010 roku.  
Wiceprzewodniczący odczytał projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem . 
 Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 radnych, oddano głosów za -13 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  
Nr XXXVII/270/2010 w sprawie zaci ągni ęcia długoterminowego kredytu na realizacj ę 
inwestycji. 
Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 
Gminy Zębowice Pani Danucie Jazłowieckiej, pani poseł do Parlamentu Europejskiego za 
zaangaŜowanie i pomoc finansowa na budowę hali sportowej w Zębowicach 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 radnych, oddano głosów za -13 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  
Nr XXXVII/271/2010 w sprawie nadania honorowego oby watelstwa Gminy Z ębowice. 
Wiceprzewodniczący odczytała projekt ostatniej uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie 
weksla „in blanco”. 
Projekt uchwały został omówiony przez panią skarbnik, która wskazała, iŜ ustanowienie 
zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” potrzebne jest do prawidłowej realizacji umowy 
projektu „opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” – etap II z działania 2.1 Infrastruktura dla 
wykorzystania narzędzi ICT RPO WO 2007 – 2013. 
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 radnych, oddano głosów za -13 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  
Nr XXXVII/272/2010 w sprawie zabezpieczenia w formi e weksla „in blanco”. 
 
Ad.7. 
 
Wobec zrealizowanego porządku obrad pan wiceprzewodniczący Zbigniew Kula poprosił pana 
Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
Pan Wójt odczytał podziękowania od pana Marszałka  dla Stowarzyszenia Wsi za udział w 
doŜynkach diecezjalnych na Górze św. Anny. Następnie omówił przebieg spotkania z panem 
prezydentem Komorowskim, o sytuacji naszego kraju oraz o cięciach w samorządzie. 

� jeŜeli chodzi o drogi – to stan jest fatalny, wszystko jest uzaleŜnione od środków 
budŜetowych, drogi naleŜące do gminy są zrobione 

� dziury zostaną załatane, drogi asfaltowej nie będzie, co będzie moŜliwe zostanie 
porównane, rolnicy nie szanują dróg 

� spółka wodna – podlega pod starostwo, roboty planowane są na dany rok, trzeba brać 
udział w spotkaniu spółki wodnej/ na spotkania przychodzą 4 osoby/, co naleŜy do gminy 
jest robione na bieŜąco, kaŜdy rolnik powinien sam zadbać o swój rów i wykaszanie , 
przewodniczącą spółki na naszym terenie jest pani Zieleźnik. 

� most na ulicy Ludowej wymaga przebudowy, trzeba przygotować dokumentację 
� odnośnie lamp w Radawiu , być moŜe jest to związane z wymiana słupów elektrycznych 
� jeŜeli chodzi o wnioski dot. zwrotu akcyzy i składane dokumenty do drugiego terminu to  

sprawdzimy i ustalimy 
� wypryskanie roundupem pobocza rzeki jest niebezpieczne dla ryb, najlepiej wykosić   
� straŜnica w Radawiu – dokumentacja była zrobiona trzeba tylko uzupełnić o pewne 

uzgodnienia, sprawdzimy, czy nie moŜna pozyskać środki z programów unijnych 
� rów w kierunku Osiecka w razie moŜliwości zostanie wykonany 
� kolektory na hali wykonane są zgodnie z projektem 
� przystanek w Kniei – pan Hadam obiecał dostarczyć rury, aby to zarurować i poszerzyć 
� rowy w całej gminie wymagają ogromnych nakładów, a powiat ma ograniczone środki 
� most na kopalinie – trzeba to sprawdzić 



� fundusz sołecki moŜe być wykorzystany na te zadania, ale zadania te musza być zapisane 
w złoŜonym wniosku, jeŜeli nie były ujęte nie moŜna realizować 

� trójkąt w Radawiu – proszę zmobilizować Odnowę Wsi, aby wykazała się pewną inwencją i 
napisała projekt, i moŜna wtedy pozyskać środki, Pow. Zarząd Dróg nie ma materiałów i 
środków 

Radna Edyta Czeredrecki zapytała co  z zamkiem w Zębowicach 
Wójt – właściciel zamku  otrzymał od konserwatora zabytku pismo w sprawie zabezpieczenia 
dachu na zamku, moŜe nawet otrzymać grzywnę, proponowaliśmy mu znalezienie  innego 
inwestora, zgłosił się inwestor z Budkowic, który chciał załoŜyć dom starości, na razie cisza 
Radna Krystyna Karońska – zapytała co z tartakiem  
Wójt – tartak jest sprzedany, jest inna właścicielka, która płaci regularnie podatki 
Radna Edyta Czeredrecki – co z naszym piratem drogowym 
Wójt – policja go sprawdza, jeździ trzeźwy 
Radna Karońska Krystyna -  pogratulowała radnym straŜakom z Radawia dostania się jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
Wiceprzewodniczący Zbigniew Kula jeszcze raz wspomniał o uczestnictwie członków 
stowarzyszenia Odnowy Wsi z Zębowic na doŜynkach diecezjalnych na Gorze Św. Anny. 
 
Ad.8. 
 
Pan Wiceprzewodniczący odczytał 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 . 
 
Ad.9. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący p. Zbigniew Kula  dziękując wszystkim 
za udział w posiedzeniu Wójtowi, Radnym, Radcy Prawnemu, zaproszonym gościom i 
pracownikom urzędu gminy , zamykając  sesję , wypowiedział  formułę „zamykam XXXVII sesj ę  
V kadencji  Rady Gminy Z ębowice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................  
/Protokółowała : Urszula Czernik/ 


