
     Protokół Nr XVII/2012
z obrad XVII sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 31 sierpnia  2012 roku .

XVII  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1000 do godz.1320.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych,  sołtysi,  pracownicy urzędu oraz pani 
urbanista  Maria  Oleszczuk  –  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą  załącznik 
niniejszego protokołu.

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) uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi 
Zębowice

2) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej
4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji  ”Budowa 

sieci  wodociągowej  dla  miejscowości  Poczołków-Leśnioki  wraz  z 
modernizacją  strefowej pompowni wody w Kadłubie Wolnym oraz budowa 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków”  w  ramach  Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

5) podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

6) podziału  Gminy  Zębowice  na  stałe  obwody  głosowania  i  ustalenia  ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

7) zmieniająca  uchwalę  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Zębowice  do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
7. Przyjecie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
8. Zakończenie sesji .

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela Buczek,  która powitała 
radnych, sołtysów, pana Wójta  oraz  pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy 
obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 13 
osób/.

Ad.3.
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Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając jeden 
projekt uchwały w sprawie : powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie 
ustalania  wysokości  cen  i  opłat  oraz  sposobu  ich  ustalania  za  usługi  komunalne  o 
charakterze  użyteczności  publicznej  świadczone  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Wodociągów w Zębowicach który poddała pod głosowanie, głosowało 13 radnych, oddano 
za -  13 ,przeciwnych – 0,  wstrzymujących -0,  tym porządek obrad wraz z proponowaną 
poprawką został przyjęty jednogłośnie. Następnie zgodnie z propozycją radnych protokół z 
poprzedniej sesji podano do obiegu radnym.
Ad.4.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do 
pana Wójta :
- Karońska Krystyna – zapytała, czyj jest obecnie staw
- Kurowski Krzysztof -  wskazał, aby połatać dziury w asfalcie
- Wons Dorota – wskazała, aby naprawić trelinkę na ulicy Borowiańskiej, połatać dziury/20 
dziur/,  zapytała  jakie  jest  procentowe  zadłużenie  gminy  i  jaka  jest  to  kwota,  jaka  jest 
subwencja oświatowa na ten rok, jaka była w poprzednim, ile się zmniejszyła i dlaczego
- Wodarczyk Piotr – wskazał, aby połatać dziury w Poczołkowie
- Kula Zbigniew – wskazał na drogę z Poczołkowa do Malichowa, należy ja naprawić, zapytał 
o rów koło familoka, który miał być wyczyszczony oraz o skoszenie trawy przy magazynie na 
Nowej Wsi, kto to ma robić
- Czeredrecki Edyta – wskazała na dużą dziurę na drodze  koło państwa Sitarskich
- Rybol Wilhelm – wskazał na dziurę w drodze obok p. Kowolik – Lip
-  Ledwig  Damian  –  wskazał  na drodze  pod koniec  Radawki  na  dziury ,   most  na ulicy 
Ludowej  naprawić oraz należy wyrównać   skoki w asfalcie
- Jendrzej Konrad – zapytał, czy w ramach Odnowy Wsi można by wyremontować drogę, 
oraz droga Łąka – Radawie jest gminna czy powiatowa.
Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał.
 Pani  przewodnicząca   poprosiła  panią  urbanistę  Marię  Oleszczuk   o  przedstawienie  i 
omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.
Pytań żadnych nie było.
Wobec  powyższego  pani  przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt  uchwały  w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice
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  XVII/157/2012  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zębowice.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice 
na 2012 rok wraz z uzasadnieniem:

o Stosownie  do  podpisanej  w  dniu  12  lipca  2012  roku  umowy  z  samorządem 
Województwa opolskiego o przyznanie pomocy następuje korekta kwoty pożyczki – 
zmniejszenie o 66 287 zł

o Wprowadzenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie środki uzyskane przez Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny  ze  zwrotu  zapłaconej  faktury,  a  w  Publicznym  Przedszkolu 
środki otrzymane z Banku Spółdzielczego w Zębowicach

o W dz.852 – Pomoc Społeczna i 854 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się 
środki  otrzymane  z  Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na  realizację  programów 
rządowych” pomoc państwa w zakresie dożywiania” i „Wyprawka szkolna”.
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o Na zakup kosiarki zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów w rozdz.70005 
za  wy  najęcie  działek  oraz  oszczędności  w  wynagrodzeniach  z  tyt.  urlopów 
bezpłatnych i  zwolnień lekarskich pracowników.

o Zmiany w planie przychodów i kosztów w ZGK i W następują z tyt. pozyskania opłat  
za odzysk odpadów w procesie rekultywacji składowiska.

Pytania mieli następujący radni ;
- Rybol Wilhelm – zapytał dlaczego znowu modernizacja w Kadłubie Wolnym
- Wójt – w związku z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków-Leśnioki 
potrzebne są większe pompy.
 Więcej 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 XVII/158/2012 w sprawie zmiany budżetu  gminy Zębowice na 
2012 rok .

Przewodnicząca odczytała projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany 
uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  wraz  z  uzasadnieniem: 
zmiana wyniku budżetu,  tj.  różnicy pomiędzy planem dochodów i  wydatków oraz zmiana 
kwot inwestycji wieloletnich wymaga podjęcia tej uchwały. 
Pytania mieli następujący radni :
- Wons Dorota - zapytała, czy była komisja budżetowa, która weryfikowała te zmiany
- Wójt – wskazał, iż posiedzenia nie było, ale wynika to z otrzymanej dotacji i oszczędności
-  Pani  skarbnik  Irena  Dzikowska  –  wskazała,  iż  odzwierciedlenie  w/w  zmiany  mamy  w 
załączniku Nr.1 i 2 cyt. uchwały.
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 XVII/159/2012 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
 na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  ”Budowa  sieci  wodociągowej  dla  miejscowości 
Poczołków-Leśnioki  wraz z modernizacją  strefowej  pompowni  wody w Kadłubie Wolnym 
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 wraz z uzasadnieniem dot. podpisania w dniu 12 lipca 2012 
roku z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację 
w/w inwestycji.  W celu  realizacji  tej  inwestycji,  zgodnie  z  zapisami  uchwały  budżetowej, 
konieczne jest zaciągniecie pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Pytania odnośnie tej uchwały mieli następujący radni:
- Wons Dorota – zapytała, czy dostaniemy całość zwrotu oraz czy mieszkańcy chcą wodę
- Wójt – wskazał, iż odsetki a po naszej stronie , a mieszkańcy chcą wodociąg
-Wons Dorota – zapytała, jakie będą odsetki kwotowo
- Pani skarbnik Irena Dzikowska – wskazała, iż w tym roku nie będzie żadnych kosztów z tyt.  
odsetek,  ponieważ  pożyczka  będzie  potrzebna  na  koniec  grudnia  2012  roku.  Aktualne 
oprocentowanie tych pożyczek wynosi 1,12% i jest konkurencyjne w stosunku do kredytów 
komercyjnych.  W 2013 roku koszt odsetek będzie zależny od okresu kiedy nastąpi zwrot 
przyznanych środków.
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 XVII/160/2012 w sprawie  zaciągnięcia 
 na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  ”Budowa  sieci  wodociągowej  dla 
miejscowości Poczołków- Leśnioki wraz z modernizacją  strefowej pompowni wody w 
Kadłubie  Wolnym  oraz  budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków”  w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
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Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt   uchwały  w sprawie  podziału  Gminy 
Zębowice  na  okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich  granic,  numerów  i  liczby  radnych 
wybieranych w każdym okręgu.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :
- Karońska Krystyna – zapytała, co brano pod uwagę
- Wójt – wskazał, iż liczbę uprawnionych do głosowania , którą dzieli się na 15- minimalna 
liczba musi być w danym okręgu,  tak zostało dopasowane, aby liczby osób były równe, było 
to również zaakceptowane przez Komisarza Wyborczego.
- Kula Zbigniew – jest to nawrót do roku 1990
-Wójt – jest to zapisane w ustawie, tak trzeba było to przygotować, jak również do przepisów 
trzeba się dostosować
- Wons Dorota – zapytała, jaka będzie liczba radnych
- Wójt – wskazał, iż taka sama , czyli 15
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 13  radnych, oddano głosów 
za-- 11, przeciwnych – 2, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XVII/161/2012 w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt   uchwały  w sprawie  podziału  Gminy 
Zębowice na stałe obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.
Pytani mieli następujący radni :
- Ledwid Damian – wskazał, iż ilość obwodów się zwiększyła
- Rybol Wilhelm – zapytał,  dlaczego mieszkańcy Kadłuba Wolnego z ulicy Głównej mają 
głosować w Pruskowie
- Wójt – wskazał, iż obwód ma mieć 3 okręgi
- Kula Zbigniew wskazał, iż podwaja się koszty, więcej osób dostaje ryczałt
-Radca Prawny – wskazał, iż taki9e są dyrektywy, pieniądze na wybory są zapewnione, nas 
wiążą ustalenia Państwowej Komisji Wyborczej
- Wójt – wskazał, iż jeżeli uchwała nie przejdzie to pan Wojewoda może wprowadzić zarząd 
komisaryczny, radni mogą złożyć petycje do Komisarza Wyborczego
- Rybol Wilhelm – zapytał, ile okręgów może być w jednym obwodzie
- Wójt – trzy maksymalnie
Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania, 
głosowało 13 radnych, oddano głosów za-- 4, przeciwnych – 8, wstrzymujących – 1, tym w 
głosowaniu jawnym projekt uchwały nie został podjęty.
Przewodnicząca  odczytała  następny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmieniająca  uchwałę  w 
sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Dinozaurów”.
- Wójt – wskazał, iż dobiega koniec kadencji, obecnie nasza gminę będzie reprezentować 
Pan Edmund Langosz.
Pytania 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 XVII/163/2012  w sprawie zmieniająca uchwałę w 
sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów”.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała  ostatni projekt  uchwały w sprawie  powierzenia 
Wójtowi  Gminy  Zębowice  uprawnień  w  zakresie  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  oraz 
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sposobu  ich  ustalania  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej 
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.
-  Wójt  –  wskazał,  iż  wysypisko  mamy  zamknięte,  aby  przeprowadzić  rekultywację  - 
uzupełnienie braków musimy mieć cennik na odpady/gruz, ziemia/oraz środki na badania 
,musimy ustalić cennik
- Wróbel Maria – zapytała, jakie są koszty badań
-  Wójt  –  wskazał,  iż  badania  trzeba  przeprowadzić  raz  na  kwartał,  osiadanie  czaszy 
składowiska  –  1  raz w roku,  badanie  z  gazem – koszt  roczny wynosi  ok.  30 tys.  zł  –  
rekultywacja wyliczona jest na kwotę 300 tys. zł.
- Wons Dorota – zapytała, czy będzie to upublicznione
- Wójt – wskazał, iż na stronie internetowej w bipie  jest zawsze wszystko podane .
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  XVII/164/2012  w  sprawie  powierzenia 
Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat oraz 
sposobu ich ustalania  za  usługi  komunalne  o  charakterze  użyteczności  publicznej 
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

Ad.8.
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał  pani  przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , 
których udzielał pan Wójt :

 wody  płynące  należą  do  Marszałka,  staw został  przejęty  w  2009  roku,  a  potem 
wydzierżawiony gminie

 drogi Łąka – Radawie  i ulica Borowiańska w Zębowicach – są to drogi powiatowe, 
musimy rozmawiać ze Starostą, dziury po  znalezieniu środków i wykonawcy zostaną 
załatane

 wskaźniki  zadłużenia  są  wykazane  na  stronie  4  załącznika  Nr  1  do  uchwały  w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, a kwoty zadłużenia na stronie 
3 w rubryce”7’ w/w załącznika. Każdorazowe zaciągniecie kredytu poprzedzone jest 
pozyskaniem pozytywnej Opin ii RIO/ P. skarbnik Irena Dzikowska/

 subwencja oświatowa zostanie zmniejszona  o błąd w SIO
 dziury  w  Poczołkowie  i  na  Malinów  będą  robione,  jak  i  rów  kolo  p.  Sobczyka, 

wykaszanie trawy przy magazynie my wykonujemy
 dziura k. p.Sitarskich – jest to droga powiatowa
 przepust k.Kowolik Lip – sprawdzimy
 droga Knieja –Poliwoda – jest to teren leśny, chyba ,że lasy państwowe mają środki

Następnie p. Wójt przekazał następujące  informacje :
 dot. CPN – który szuka właściciela cena netto 100 tys. zł,
  remontów mostów po powodzi /Z-ce, Prusków, Nowa Wieś/,
  remont kanalizacji deszczowej na parkingu obok banku- wymiana rur
 dożynki gminne w Radawiu  w niedzielę dnia 09 września 2012 roku o godz.1300

Radna Edyta Czeredrecki – zapytała, na ile lat jest wydzierżawiony staw w Zębowicach oraz 
co z posesją po p. Skoczylas
- Wójt – na trzy lata , zwracano się do właściciela o uporządkowanie  lub o sprzedaż, na 
razie cisza
Radna Dorota Wons – zapytała dlaczego jest przeprowadzony remont nowo wybudowanej 
hali i klas oraz wskazała na zarastanie rzeki Libawy tatarakami

5



- Wójt – wskazał, iż jest przeprowadzony drobny przegląd – odnowienia w ramach gwarancji, 
gwarancja jest na okres 3-ch lat, w przyszłym roku będzie przegląd gwarancyjny, natomiast 
rzekami zarządza Marszałek, ale tez nie ma funduszy
- radny Konrad Jendrzej – wskazał, iż jesteśmy członkami lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Dinozaurów” dlaczego nie mamy ulgi na bilety wstępu do parku
-Wójt wskazał, iż jest to prywatna firma, my nie mamy żadnych udziałów w budowie.
Następnie sołtysi składali zapytania :
- sołtys Osiecka – Okwieka Engelbert – wskazał, że firma Remondis zawsze brała wszystkie 
śmieci, kiedy segregacja tylko wystawione kubły
- Wójt – można wystawić więcej, ale trzeba kupić worek
-  sołtys  Kniei  –  Twardawska Teresa  –  zapytała,  kto  ma obowiązek  wykaszać  rowy koło 
posesji
-  Wójt  –  jest  podjęta  uchwała  o  czystości  i  porządku-  właściciel  wykasza,   utrzymuje  w 
czystości .
Na  zakończenie  radna  powiatu  pani  Teresa  Czaja  wskazała,  iż  interpelacje  zawsze  są 
przekazywane na bieżąco na sesji powiatu  i tak powiat boryka się z brakami w oświacie,  w 
sprawie dróg będą przeprowadzone bieżące remonty na Knieję, powiat prowadzi inwestycje 
w tych gminach, które parcypują i podpisują umowy.

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.  Rada Gminy jednogłośnie  opowiedziała  się  za  przyjęciem 
wyżej wymienionego protokołu /głosowało 13 radnych/.
Ad.10 . 
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  sesji  Pani  Przewodnicząca  dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XVII w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

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