
     Protokół Nr X/2011
z obrad X sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice 

odbytej dnia 21 października   2011 roku .

X  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1400.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych  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.
4. Wolne wnioski i zapytania .
5. Przedstawienie  uchwały  Nr  428/2011  z  dnia  15  września  2011  roku  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze 2011 roku.

6. Podjecie uchwały w sprawie :
1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w 

zakresie dróg powiatowych
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w 

zakresie działalności warsztatów terapii Zajęciowej.
4) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS - u.
5) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
9. Zakończenie sesji .

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela Buczek,  która powitała 
radnych, pana Wójta oraz pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy obecności 
quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych  - 14 osób/.
Ad.3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji , wnosząc poprawkę 
tj. wycofanie ostatniego projektu  uchwały w sprawie  wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 
w Oleśnie   z powodu braku opinii Wojewódzkiego Komendanta Policji . 
W/w porządek wraz z poprawką poddała pod głosowanie ,  głosowało 14 radnych, oddano za 
- 14 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie .
Ad.4. 
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań

1



do pana  wójta :
 Konrad Jendrzej – wnioskował, o  wyczyszczenie rowu na ulicy Nowej w Knieii koło p. 

Lip
 Krzysztof Kurowski – wskazał, iż na przystanku autobusowym w Radawiu oberwana 

jest blacha
 Dorota Wons wnioskowała o:

- naprawę kostki  brukowej koło p. Pyć
- załatanie wyrwy w kierunku Borowian  przy tortach
- zapytała, kiedy będzie przekazany Dom Spotkań gminie

 Damian Ledwig wnioskował o:
- ścięcie suchych drzew na ulicy Ludowej w Radawiu
- wyrównanie dziur na ulicy Szkolnej w Radawiu
- ścięcie dębów nad stawem i posadzenie nowych
- o przeniesienie słupa telefonicznego z chodnika koło kościoła na plac kościelny
- zapytał jak Starostwo odnosi się do trójkąta w Radawiu
- zapytał o wynagrodzenia dla sołtysów

 Marianna  Dylka  wnioskowała  o  sprawdzenie  otrzymanego  ze  szkoły  sprzętu 
komputerowego i podłączenie do Internetu

 Wilhelm Rybol wnioskował o ;
- remont części drogi na Siedliskach /Miozga-Kostorz/
- wyczyszczenie przepustów kolo p. Otrzonska 
- zrobienie trzech przepustów na Łąkach

 Krystyna  Karońska  –  wnioskowała  o  naprawę  tablic  wskazujących  kierunek 
miejscowości – są pozdzierane litery/naprzeciw Wzorka/

 Zbigniew Kula – wnioskował o :
- zrobienie tablic informacyjnych – otwartych w całej gminie 
- wyrównanie dziur na drodze z Poczołkowa do p. Pyki 

 Maria Wróbel – wskazała na wałęsające się psy p. Urszuli Frycz 
 Jan Wodarczyk  –  wnioskował  o  naprawę dziury  obok   mostu  koło  p.  Knefla   na 

Wypychowie
 Erwin Wencel – wnioskował o załatanie dziur przy przepustach na ulicy Opolskiej, 

Cichej, Krótkiej  i Zamkniętej w Radawiu.
Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad. 
Pani Przewodnicząca poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowską o odczytanie uchwały RIO w 
sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zębowice za I półrocze 
2011 roku ./uchwała w załączeniu/.
Pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice 
na 2011 rok wraz z uzasadnieniem : w wymienionych w paragrafie 1 rozdziałach dokonuje 
się korekt planu ze względu na szacowane wykonanie za 2011 rok.
Otrzymany zwrot środków w kwocie 2 500 zł z tytułu realizacji programu „Opolska Szkoła, 
szkołą ku przyszłości” musi być wprowadzony zarówno po stronie wydatków i dochodów.
Niewykorzystanie  środków  w  rozdziale  75011  –  Urzędy  wojewódzkie  pozwala  na 
dokończenie  remontu  chodnika  w  Zębowicach  i  dofinansowanie  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej  w  Oleśnie/dotacje  dla  Starostwa  w  następnych  uchwałach/  oraz  zwiększenie 
środków na energie elektryczną za oświetlenie ulic.
Wprowadza się otrzymane z budżetu Wojewody Opolskiego środki  na zasiłki  okresowe i 
stypendia szkolne.
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W  planie  przychodów  i  kosztów  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w 
Zębowicach dokonuje się zmian w związku z zatrudnieniem 3 osób skierowanych przez PUP 
w  Oleśnie w ramach robót publicznych.
Pytania mieli następujący radni :

 Marianna Dylka – wskazała, iż chodzi o chodnik w Kadłubie Wolnym, od czterech lat 
wnioskuje się o remont, na ostatnim spotkaniu pan Starosta powiedział, że zostaną 
przyznane środki i Rada decyduje  co i gdzie ma być remontowane

 Wójt –  Starosta musi obiecać, a Zarząd Dróg Powiatowych określa  stan i wybiera ,  
które  maja  być  remontowane w pierwszej  kolejności.  My ponawiamy i  nie  mamy 
wpływu, oni mają swój budżet, tyle ile możemy tyle dofinansowujemy, zagrożenia w 
pierwszej  kolejności  się  wykonuje  ,  policja  też  wskazuje  konkretne  miejsca  , 
będziemy dalej monitować.

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 X/97/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok .
Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.
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 X/98/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych .
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów 
Terapii Zajęciowej wraz z uzasadnieniem.
Pytania mieli następujący radni :

 Krystyna Karońska – zapytała, ilu dojeżdża od nas
 Irena Dzikowska – 2 osoby

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 X/99/2011  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 
na realizację zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt   uchwały  w sprawie  rozpatrzenia 
skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach 
wraz  z  uzasadnieniem  :  w  odpowiedzi  na  skargę  złożoną  dnia  15  lipca  2011  roku 
zarejestrowaną pod Nr Or.S.1511.1.2011 Rada Gminy Zębowice wyjaśnia co następuje : 
Mieszkanka Gminy Zębowice, po śmierci jej siostry zwróciła się do Gminnego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Zębowicach  o  pomoc  w  znalezieniu  opiekunki.  Ustalono,  że 
funkcję te będzie pełnić przy wsparciu finansowym Ośrodka – siostrzenica wymienionej. 
W kwietniu 2010 roku opiekunka zaprzestała wykonywać czynności opiekuńcze wobec 
przeni9esienia  udziału  we  własności  nieruchomości  przez  podopieczną  na  rzecz  jej 
siostrzeńca. Ośrodek załatwił jej inne opiekunki. Wobec wniosku wymienionej o zasiłek 
celowy,  GOPS zobowiązany był  przeprowadzić  wywiad środowiskowy.  W trakcie tego 
wywiadu  ubiegająca  się  o  pomoc  ujawniła  akt  notarialny  przenoszący  własność  jej 
udziału w nieruchomości, w którym obdarowany siostrzeniec, autor skargi, zobowiązany 
był  do  świadczeń  wobec  darczyńcy.  Wiedza  o  tym  była  konieczna  przed  wydaniem 
decyzji o udzieleniu pomocy.
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W  świetle  powyższego  stwierdzenia  skargi  o  „wyłudzeniu  prywatnych  dokumentów 
notarialnych” przez pracownika GOPS jest niezgodne z prawda, a tym samym skargę 
uznać należy za nieuzasadnioną.
Przewodnicząca  poprosiła  radną  Krystynę  Karońską  –  przewodniczącą  komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice  o odczytanie wniosku w sprawie rozpatrzenie w/w 
skargi :
Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali za niezasadną skargę Pana Jarosława Wernera 
na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach  .
Pytań  nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów za-
nieuzasadnioną skargę - 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym  podjęta  została  uchwała Nr  X/100/2011  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na 
działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.

Ad.8.
Wobec  uchwalenia  wszystkich  uchwał  przystąpiono  do  następnego  punktu  obrad  : 
odpowiedzi na wnioski zapytania radnych, których udzielał pan Wójt : 
Na  wstępie  pan  Wójt  przekazał  informacje  ze  spotkania  europejskiego  kongresu  gmin 
wiejskich,  które  odbyło  się  w Warszawie  ,  wskazując  na ciężkie  czasy i  trudną sytuację 
finansową w kraju i możliwość jak największych oszczędności .

 rów w Knieii zostanie pogłębiony
 przystanek w Radawiu zostanie naprawiony
 studzienki koło p. Pyć należą do powiatu, dziury za torami zostaną załatane, jeżeli 

chodzi o Dom Spotkań , to są prowadzone rozmowy z TSKN, były jakieś problemy z 
KRS- em , sprawdzimy na jakim jest to etapie 

 suche  drzewa  na  ulicy  Żwirowej   zostały  spisane,  wystąpiliśmy o  zezwolenie  na 
ścięcie

 skrzyżowanie ulic w Radawiu Szkolna z Ludową zostaną zaklejone
 Internet do sali OSP w Kadłubie Wolnym zostanie podłączony
 wyczyszczenie przepustów należy do powiatu
 tablice obok Wzorka – wiemy kto zrywa litery – zgłosimy do powiatu
 ścieżka obok OSP zostanie porównana
 w zależności od środków budżetowych tablice zostaną zamówione
 ekwiwalent dla sołtysów –ekwiwalent będzie zależny od wielkości zadania jakie będą 

wykonane
 wałęsające psy – jest to nasza zmora ,trzeba by zwiększyć podatek , dzielnicowy 

może również egzekwować
 dziury na  Wypychowie   -  wymagają  kapitalnego  remontu  ,  brak  jest  środków,   z 

Kadłub  Wolnego  w  kierunku  Zębowice  należy  do  powiatu,  natomiast  droga  z 
Poczołkowa na Malichów jest nasza, sprawdzimy i porównamy

 trójkąt w Radawiu należy do powiatu, wystąpimy z pismem ze wskazaniem co należy 
zrobić

 każde przeniesieni słupa do ½ m jest widoczne , proboszcz musi wyrazić zgodę
W tej  chwili  salę obrad opuściła radna Marianna Dylka i  w sesji  uczestniczy obecnie 13 
radnych.

Ad.9.
Przewodnicząca odczytała ostatni  punkt obrad tj.  przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej 
sesji, informując, iż protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji znajdować się 
będzie w biurze Rady Gminy.
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Głosowało  13 radnych za przyjęciem protokołu  bez jego odczytania,  tym protokół  został 
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Pani  Przewodnicząca poinformowała  wszystkich,  iż  Gminny Ośrodek informacji,  Kultury i 
Czytelnictwa  Gminy  Zębowice   złożył  wniosek  -   projekt  do  konkursu  pn.”Kapitalni  w 
Opolskiem, - II edycja” „Plebiscyt mieszkańców”. Nasz Ośrodek został zakwalifikowany, 
na 19 projektów nasz jest na 13 pozycji . Plebiscyt mieszkańców zostanie przeprowadzony 
w formie konkursu SMS-owego . Jeden z nominowanych projektów, który uzyska największą 
liczbę głosów w głosowaniu SMS-owym otrzyma tytuł  Kapitalni w Opolskiem – wyróżnie 
nie  mieszkańców.  Rozstrzygniecie  konkursu  „Kapitalni  w Opolskiem – II  edycja  oraz 
Plebiscytu  mieszkańców  nastąpi  podczas  uroczystej  konferencji  podsumowującej 
Realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się 2 grudnia 2011 roku w 
CSK Ostrówek .Plebiscyt mieszkańców rozpocznie się z dniem ukazania informacji o nim 
na łamach oraz na stronie internetowej Nowej Trybuny Opolskiej i trwać będzie do dnia 14 
listopada 2011 roku, do godz.24:00. Pani Przewodnicząca wskazała, aby nie zapomnieć o 
wysłaniu  SMS-a.
Ad.10. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym za 
udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję, wypowiedziała 
formułę ”zamykam X w VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

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