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 Protokół Nr XVI/2012 
z obrad XVI sesji szóstej kadencji Rady Gminy  
 Zębowice odbytej dnia 12 czerwca 2012 roku. 

 
 
XVI  w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowi-
cach. Obrady trwały od godz.1200  do godz.1420. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, sołtysi, zaproszeni gości i pracownicy 
Urzędu – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu. 
 
Porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji . 
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla gminy Zębowice. 
5. Wolne wnioski i zapytania . 
6. Podjęcie uchwały w sprawie : 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 
2) absolutorium z tytułu wykonania budŜetu na 2011 rok 
3) zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2012 rok 
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
5) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 
realizację inwestycji 
6) przyjęcia do realizacji projektu ”Zainwestuj w siebie” 
7) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat 
8) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat 
9) uchylenia uchwał 
10) likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach 

 
7. Przyjęcie protokołu obrad 
8.Zakończenie sesji .  

 
Przebieg obrad : 
 
Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała  
pana Wójta,  radnych, sołtysów, zaproszonych gości,   oraz pracowników urzędu, stwierdza-
jąc na podstawie listy obecności  quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad 
/ stan radnych  - 15 osób/. 
 
Ad.3. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając po-
prawkę – projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy. Propo-
nowany porządek wraz z poprawką  poddano pod głosowanie ,  głosowało 15 radnych, od-
dano za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących - 0, tym porządek obrad został przyjęty jed-
nogłośnie.  
 
Ad.5. Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapy-
tań do Pana Wójta: 
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�  Konrad Jendrzej wnioskował:  

- o połączenie ścieŜki dla rowerów od kapliczki w Knieii  ze ścieŜką w kierunku Za-
krzowa, 
- oddanie rolnikom ugorów w celu uŜytkowania bez podatku, 

� Krzysztof Kurowski  wnioskował:  
- o wyrównanie ziemi przy rowie, 
p.Hubert Buczek odpowiedział, Ŝe ziemia będzie wyrównana po wykonaniu przyłącza 
do LZS, 

� Damian Ledwig wnioskował: 
- o uprzątnięcie piasku na łuku, 

� Wilhelm Rybol zgłosił wniosek: 
            - o usunięcie dziury w asfalcie przy mostku 
              oraz zgłosił, Ŝe Kadłubie Wolnym na ul. Szkolnej odlatuje nowa warstwa asfaltu, 
� Damian Ledwig zapytał: 

- czy suche topole były zgłaszane do Powiatu w celu wycięcia. 
p. Hubert Buczek odpowiedział, Ŝe były zgłaszane, zgłoszenie zostanie ponowione,  

� Damian Ledwig zapytał: 
- w Radawiu na ul. Szkolnej (Matysek, Jagoda) powstała dziura w asfalcie  
p.Hubert Buczek odpowiedział, Ŝe przepust jest do wymiany, jest plan na przepust w 
Zębowicach, jak będzie robiony nowy przepust w Zębowicach to przy okazji w teŜ w 
Radawiu,   

�Jan Wodarczyk – zgłosił: 
            - powstałe dziury w asfalcie w Poczołkowie oraz asfalt od Zębowic, 

 p.Hubert Buczek: jutro tj.13.06.2012 r. wszystkie dziury zostaną pomierzone, jak  bę-
dą środki to dziury zostaną załatane, 

�Zbigniew Kula – wnioskował: 
  - o nawiezienie tłucznia lub szlaki na drogi: między Poczołkowem a Majchowem  
 i od OSP Zębowice w kierunku Osiedla, 
oraz poinformował, Ŝe: 
 - na skrzyŜowaniu na ulicy Leśniej zapada się asfalt i grunt, 
            - do wykopania jest rów na ulicy dworcowej przy Familoku, 
�Dorota Wons – wnioskowała: 
             - o ścięcie drzewa w lesie przy ul. Borowiańskiej po prawej stronie, poniewaŜ jest juŜ    
w połowie ścięte przez bobry i moŜe się przewrócić, 
� Damian Ledwig poinformował: 

- wnioskował o budowę szamba dla OSP w Radawiu, 
- oraz pytał co jest robione w sprawie tablic informacyjnych. 
 

� Marianna Dylka – podziękowała Panu Wójtowi za pomoc w  pracach w związku z przygo-
towaniem do konkursu „Piękna Wieś Opolska” oraz prosiła o dalsze wykaszanie trawy. 
 
Ad.6.  
Pani Przewodnicząca poinformowała, Ŝe przechodzimy do następnego punku obrad podej-
mowania uchwał. Odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2011 rok i poprosiła o odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-
lu    przez Skarbnika gminy Irenę Dzikowską. Pani Skarbnik odczytała uchwałę Nr 145/2012 
z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Pani Przewodnicząca spytała czy są jakieś pytania odnośnie 



3 

 

tej uchwały. PoniewaŜ pytań nie było , przystąpiono do głosowania. Głosowało 15 radnych, 
oddano głosów za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, w tym głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała Nr XVI/146/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdani a finan-
sowego za 2011 rok. 
 
Ad.4 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przejście do punktu 4  - Ocenę zasobów pomo-
cy społecznej za rok 2011 dla gminy Zębowice przez kierownika GOPS Danutę Sułek. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach Danuta Sułek przedstawiła 
ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demo-
graficznej. Zasoby o których mowa wyŜej obejmowały w szczególności infrastrukturę, kadrę, 
organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena obej-
mowała osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz roz-
kład ilościowy.   
Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom szczególności z powodu: ubóstwa, bez-
robocia, niepełnosprawności, długotrwałej cięŜkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wycho-
wawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wie-
lodzietnych, trudności  w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu zakładu karnego, alkoholi-
zmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. 
W)w ocena jest podstawą do planowania budŜetu na rok następny. 
 
Rada Gminy Zębowice udzieliła rekomendacji przedstawionej ocenie  zasobów pomocy spo-
łecznej w gminie Zębowice. 
 
Pani Przewodnicząca spytała czy są pytania do  kierownika GOPS. 
-radna Dorota Wons spytała – czemu osoby korzystają z opieki społecznej mając dzieci za 
granicą,  
-Kier. GOPS – rodzice dzieci, które wyjechały za granicę nie zawsze mają się dobrze i trzeba 
udzielać im pomocy. Co roku będzie robiona ocena zasobów. 
Pani Przewodnicząca podziękowała kierownikowi GOPS oraz spytała czy są jeszcze jakieś 
pytania. Pytań nie było i poinformowała, Ŝe przechodzimy do punktu obrad podejmowanie 
uchwał. 
 
Ad.6 
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium z 
tytułu wykonania budŜetu za 2011 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Zębowice. 
 Następnie poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowską o odczytanie uchwały Nr 291/2012  z 
dnia  31 maja 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawoz-
daniu z wykonania budŜetu Gminy Zębowice za 2011 rok  a następnie  przewodniczącą Ko-
misji Rewizyjnej panią Krystyne Karońską o odczytanie uchwały Nr 1 Komisji Rewizyjnej w 
Zębowicach z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie opinii o wykonaniu budŜetu za 2011 rok 
oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice. 
 Pani Przewodnicząca  zapytała czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały. PoniewaŜ 
pytań nie było wobec powyŜszego przystąpiono do głosowania: głosowało  15 radnych, od-
dano głosów za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podję-
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ta została jednomyślnie uchwała Nr XVI/ 147/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wy ko-
nania bud Ŝetu za 2011 rok. 
 
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Wójtowi.  
Pan Wójt podziękował przede wszystkim  Stowarzyszeniom: z Kadłuba Wolnego i Zębowic 
za bieŜące wykonywanie prac oraz wszystkim i za wszystko, powiedział, Ŝe   liczy na dalszą 
owocną współpracę. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała uzasadnienie uchwały w sprawie zmiany budŜe-
tu gminy Zębowice na 2012 rok. Odstąpiono od czytania uchwały, poniewaŜ wszyscy radni 
mieli projekt uchwały. 
Pytania mieli następujący radni : 
       �   Damian Ledwig – zapytał,  na co została zwiększona kwota, 
p.Irena Dzikowska odpowiedziała, Ŝe kwota została zwiększona na dwie oczyszczalnie tj. dla 
OSP w Zębowicach oraz przy ulicy Izydora Murka, 
- na pytanie która oczyszczalnia będzie droŜsza – Pan Wójt odpowiedział, Ŝe oczyszczalnia 
przy ulicy Izydora Murka będzie droŜsza. 
       �   Dorota Wons – zapytała czy budowa Ośrodka w Zębowicach będzie dofinansowana 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe jest to zadania inwestycyjne i w całości będzie finansowane ze 
środków własnych, koszt  około1 miliona złotych. Jest to własność gminy. 
Po zrobieniu specyfikacji będzie przetarg. 
� Wencel zapytał, kiedy będzie zrobiony przepust na ul. Ludowej w Radawiu, 
Pan Wójt odpowiedział, Ŝe w 2013 roku. 
 
Więcej pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów 
za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym jednogłośnie  zo-
stała podjęta uchwała Nr XVI/148/2012 w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Z ębowice na 
2012 rok. 
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uzasadnienie. Pani Przewodnicząca spytała czy 
są pytania odnośnie tej uchwały. 
       � Wilhelm Rybol zapytał- czy cały koszt to 1 milion złotych, 
Wójt odpowiedział, Ŝe tak przypuszczamy. Na to zadanie nie ma środków o dofinansowanie. 
Więcej pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów 
za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XVI/149/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uch walenia wieloletniej  
prognozy finansowej. 
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji. Pani Przewodni-
cząca spytała czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały. 
Radna Krystyna Karońska wskazała zadowolenie stwierdzając, Ŝe „dobrze, Ŝe nie musimy 
brać kredytu”, więcej pytań nie było. Wobec powyŜszego przystąpiono do głosowania, gło-
sowało 15 radnych, oddano głosów za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr XVI/150/2012 w sprawie uchylenia  
uchwały w sprawie zaci ągni ęcia długoterminowego kredytu na realizacj ę inwestycji.  
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Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt następnej uchwały w sprawie przyjęcia 
do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie” wraz z uzasadnieniem. Pytań  nie było  i przystą-
piono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów za - 15, przeciwnych – 0, 
wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  Nr XVI/151/2012  w 
sprawie przyj ęcia do realizacji projektu „Zainwestuj w siebie”. 
 
Przewodnicząca zaproponowała krótka przerwę. Po przerwie Przewodnicząca rozpoczęła 
obrady, odczytała kolejny projekt uchwały i uzasadnienie w sprawie wyraŜenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat (Pyć). Przewodnicząca spytała czy są pytania od-
nośnie tego projektu. 

� radny Damian Ledwig zapytał jaki to jest grunt i czy umowa wygasa w  trakcie       
sezonu, czy moŜe być przedłuŜona, 
� Pan Wójt odpowiedział, Ŝe jest to rola i jeŜeli ktoś zasieje to teŜ sam plon zbierze. 
Niekoniecznie następna umowa musi być przedłuŜona na 3 lata, moŜe być na rok lub 
dwa. 

 
PoniewaŜ więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano 
głosów za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta 
została uchwała  Nr XVI/152/2012  w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzier Ŝawy do 3 lat. 
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i uzasadnienie w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat (Grzesik). Odnośnie tego projektu pytań nie było 
i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów za - 15, przeciwnych – 
0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  Nr XVI/153/2012  
w sprawie wyra Ŝenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier Ŝawy do 3 lat.  
 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał. 
Odnośnie tego projektu pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, 
oddano głosów za - 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała  Nr XVI/154/2012  w sprawie uchylenia uchwał.  
 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie likwidacji oddziału 
przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach. 
Pan radca prawny wyjaśnił, Ŝe taka uchwała była juŜ podejmowana tylko nie był powiado-
miony Związek Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym, Ŝe do ZNP zostało wysłane pi-
smo, obecnie mamy odpowiedź ZNP to Rada Gminy moŜe podjąć w)w uchwałę. Przewodni-
cząca zapytała czy są pytania. Pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 
radnych, oddano głosów za - 13, przeciwnych – 1, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała  Nr XVI/155/2012  w sprawie likwidacji oddziału prze d-
szkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola  w Zębowicach. 
 
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przy-
znanie pomocy i zapytała czy są pytania odnośnie tego projektu. Pytań nie było i przystąpio-
no do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów za - 15, przeciwnych – 0, wstrzy-
mujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała  Nr XVI/156/2012  w 
sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy. 
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Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad.   
 
Przewodnicząca po podjęciu uchwał oddała głos panu Wójtowi. 
 
Ad.6. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych  udzielał pan Wójt : 
      �naleŜy sprawdzić ścieŜkę rowerową od Knieii w kierunku Zakrzowa, czy jest to działka 
gminna i czy jest ujęta w dokumentacji jako ścieŜka rowerowa, 
      �ugory i przyorania występują na terenie całej gminy, naleŜy zwrócić uwagę rolnikom, 
którzy przyorują drogi, moŜna by  wnieść dodatkowy punkt do regulaminu, Ŝeby była moŜli-
wość ukarania, 
     �piasek znajdujący się na łuku w Radawiu będzie usunięty,  
    � dziura w asfalcie przy przepuście  (od Osiecka w kierunku Łąk )- była zgłoszona w celu 
usunięcia do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie, 
     �w Kadłubie Wolnym na ulicy Szkolnej asfalt w tym roku nie uda się naprawić ze względu 
na brak środków,  
    �z drogą od OSP w kierunku Osiedla w Zębowicach jest problem, poniewaŜ do utwar-
dzenia jest potrzebna duŜa ilość tłucznia na co nie ma środków, naleŜy sprawdzić do kogo 
naleŜy droga  między Poczołkowem a Majchowem, oraz na skrzyŜowaniu przy Leśnej, 
     �o ścięcie drzewa przy ul. Borowiańskiej wystąpimy do Nadleśnictwa, 
     �pewnych rzeczy, nie uda nam się zrobić. Mamy trzy kosiarki, które  od następnego roku  
chcemy przekazać do Stowarzyszeń Odnowy Wsi. Za małe skwery będą odpowiadać Stowa-
rzyszenia,   
      �budowa szamba dla OSP w Radawiu nie była przewidziana,  będzie planowana na       
przyszły rok, 
      �drzewo na wykonanie tablic informacyjnych mamy, naleŜy poszukać wykonawcy. 
 
Na sesji było obecnych sześciu sołtysów, którzy zadawali pytania i informowali: 
 
Sołtys z Knieii Teresa Twardawska poinformowała, Ŝe 17.06.br, odbędzie się Piknik Europej-
ski, kto chce pojechać to ogłoszenie jest na stronie internetowej. 
07.07.br. w Czarnowąsach i jest zlot jednostek Małej Panwi, będzie zwiedzana gmina Do-
brzeń Wielki, chętne osoby mogą się zgłaszać do 20.06.br. u p. Moniki Czyrnia, cena 15 zł. 
 
Sołtys z Radawia Marian Królak – poinformował, Ŝe: 
 - w br. niedziele odbędzie się turniej skata. Osoby chętne mogą się zgłaszać do udziału, 
- LZS Radawie awansował do pierwszej ligi, 
- Stowarzyszenie w Radawiu nie działa, nie ma na to wpływu.  
 
Sołtys z Zębowic Gabriela Respondek w imieniu Wójta zapraszała na Noc Świętojańską na 
dzień 30.06.2012 r. 
 
Sołtys z Knieii p. Teresa Twardawska – spytała czy na polach dalej są psy, Ŝeby porozma-
wiać z weterynarzem w celu uzyskania danych, 
Wójt odpowiedział, Ŝe naleŜy ustalić czy to są psy. Wałęsające się bezdomne psy zgłasza 
się do Urzędu do p.Zofii  Pułaneckiej. 
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Radca Prawny wyjaśnił, Ŝe weterynarz nie moŜe udzielić informacji dot. właścicieli psów, 
poniewaŜ jest ochrona danych osobowych. 
 
Sołtys z Knieii Teresa Twardawska spytała kiedy będą budowane  przydomowe oczyszczali-
nie, 
p. Wójt odpowiedział, Ŝe 2015-2016 roku. 
 
Rada Marianna Dylka zapraszała na 19.06.br do Muzeum Śląska Opolskiego na promocje 
ksiąŜki - III powstanie śląskie.   
 
p.Hubert Buczek poinformował, Ŝe 14.06.br o godz. 18,00  odbędzie się spotkanie Spółki 
Wodnej. Wskazane jest, Ŝeby byli sołtysi jak i kaŜdy moŜe przyjść indywidualnie.   
 
Ad.7. 
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 Rady Gminy. 
Głosowało 15 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania, tym protokół został przy-
jęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
 
Ad.8 .  
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim  za udział 
w sesji,  zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XIV w VI kadencji  sesj ę Ra-
dy Gminy Z ębowice. 
 
 
 
Protokółowała : 
 
 Monika Włodarczyk 


