
     Protokół Nr XVIII/2012
z obrad XVII sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 23 października   2012 roku .

XVIII  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1415.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, pan Wójt,  sołtysi,  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. Wolne wnioski i zapytania .
5. Przedstawienie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  gminie 

Zębowice za rok szkolny 2011/2012.
6. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu i radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie :

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3) podziału  Gminy Zębowice  na stałe obwody glosowania  i  ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
4) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie
5) wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi
6) określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych
7) ustalenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi
8) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
9. Przyjecie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
10. 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 – 14 
osób/.

Ad.3.
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Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji,  który radni otrzymali 
wraz z materiałami na sesję przy zaproszeniu poddając go pod głosowanie, głosowało 14 
radnych, oddano za - 14 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek obrad 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 :

 Marianna Dylka – wskazała, iż w Kadłubie Wolnym budynku MN i Straży przecieka 
dach, oraz kiedy będzie realizacja złożonych wniosków przez sołtysów

 Krzysztof  Kurowski  –  wskazał,  na  remont  drogi  Łaka  –  Radawie  oraz  wycięcia 
krzaków za   remizą w Łące

 Krystyna Karońska – wskazała, aby zmobilizować mieszkańców posesji o usunięcie i 
posprzątanie  liści/  szczególnie  chodzi  o  posesje  niezamieszkałe,  czyli  właściciele 
przebywają w większości za granicą/

 Damian  Ledwig  –  zapytał,  czy remont  dróg  już  się  zakończył,  oraz  kiedy  będzie 
podłączona  woda  do  szatni  w  Radawiu,  wnioskował,  aby  zlikwidować  w  szkole 
podstawowej automat na kawę i czekoladę

 Erwin Wencel-  zapytał,  kto nadzoruje remontu dróg, co z trójkątem –kiedy będzie 
gotowy

 Zbigniew Kula – wnioskował, o wyczyszczenie koryta Pruszczówki od Pruskowa lasu 
po staw oraz wyczyszczenie zamulonego mostka do Pruszczówki

 Dorota Wons – zapytała o budowę ośrodka zdrowia, etapy budowy’
 Konrad Jendrzej  – wnioskował  o utwardzenie łuku na ulicy Łąkowej  w Kniei  oraz 

wyczyszczenie i pogłębienie rowu na ulicy Nowej
Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu tj. przedstawienie informacji o 
stanie  i  realizacji  zadań  oświatowych  w  gminie  za  rok  szkolny  2011/2012,  którą  radni 
otrzymali  przy  zaproszeniu.  Pytań  odnośnie  tej  informacji  nie  było  i  przystąpiono  do 
następnego  punktu  obrad  tj.  analiza  złożonych  oświadczeń  majątkowych  radnych  i 
pracowników urzędu.
Pani  Przewodnicząca  wskazała,  iż  oświadczenia  majątkowe pracowników urzędu  zostały 
wypełnione prawidłowo i zgodnie z przepisami, natomiast jeżeli chodzi o radnych to Urząd 
Skarbowy jeszcze analizy nam nie dostarczył.
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
 Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok wraz z uzasadnieniem: 

o otrzymano  dotacje  z  OUW  w  rozdz.75011-  Urzędy  wojewódzkie  –  na  pokrycie 
wzrostu składki rentowej, w dz.852- Pomoc społeczna – na świadczenia rodzinne i 
dodatki  dla  pracowników  socjalnych,  rozdz..85415  –  na  dofinansowanie  zakupu 
podręczników, 

o zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego za 2011 rok przeznacza się na pokrycie 
wzrostu odsetek od zaciągniętych kredytów

o ponadplanowe  wykonanie  dochodów w  dziale  756  pozwala  na  pokrycie  braku  w 
planie wydatków na wynagrodzenia w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach z tyt. 
wypłaconych w styczniu 2012 roku dodatków wyrównawczych dla nauczycielek

o w planie wydatków rozdz.80148 i 85401 następuje przeniesienie środków zgodnie z 
wnioskiem Pani Dyr. Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.

Pytania mieli następujący radni –
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 Marianna Dylka – wskazała, iż funduszu sołeckiego nie było
 Irena Dzikowska – w 2011 roku był
 Dorota Wons – zapytała, 30 000, 00 zł na przedszkola
 Irena dzikowska -  wskazała, iż są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 14 radnych, oddano głosów 
za-13,  przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 1,  tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XVIII/165/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w sprawie  określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości wskazując, iż podane stawki zostały ustalone na komisjach Rady 
Gminy .
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 XVIII/166/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca odczytała projekt  uchwały w sprawie podziału Gminy Zębowice za stałe 
obwody  głosowania  i  ustalenia  ich  numerów,  granic  i  siedzib  obwodowych  komisji 
wyborczych.
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 XVIII/167/2012 w sprawie  podziału Gminy Zębowice 
za stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek   odczytała   kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego na gruntach wsi Radawie .
Pytania odnośnie tej uchwały mieli następujący radni:

 Damian Ledwig dla kogo to jest, co tam będzie robione
 P. Wójt – wskazał, iż jest to działa położoną w Radawiu, którą zakupił pan Matan z 

Opola, będzie budował domki letniskowe, za zmianę w planie 50% pokryje gmina , 
drugie 50% właściciel

 Dorota Wons – zapytała, kto to jest, będzie to konkurencja dla pani Warzechy
 Erwin Wenzel – wskazał, iż ten pan chciał założyć firmę, ale nie otrzymał pozwolenia, 

więc postawi domki kempingowe wraz z noclegiem
 Norbert Larisz – wskazał, iż jest to dla gminy i terenu pozytywne 

Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały   nie  było   i  przystąpiono  do  głosowania, 
głosowało 14 radnych, oddano głosów za-11, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 3, tym w 
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała   Nr XVIII/168/2012 w sprawie  przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego na gruntach wsi Radawie.
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt   uchwały  w  sprawie  wyboru  metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ., oddając głos panu Wójtowi, 
który   wskazał,  iż  od  1  stycznia  br.  Obowiązuje  nowa  ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i 
porządku w gminach.  Do 1  lipca 2013 roku gminy muszą przygotować się  do odbioru  i 
bezpiecznego gospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Jednostki samorządowe 
mają także umożliwić selektywną-ekologiczną zbiórkę odpadów. Opłata za odbiór śmieci ma 
być podzielona na wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą płacić jedną stawkę. Osoby, 
które będą segregować swoje śmieci, będą płacić mniej. Ustawodawca przewidział, że gminy 
będą mogły dokonać wyboru sposobu naliczania tych opłat .
Zaproponowana  w  projekcie  uchwały  metoda  obliczania  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi,  to  iloczyn  liczby  mieszkańców,  zamieszkujących  dana 
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nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wariantów, metoda ta wydaje się 
najbardziej  zasadna,  gdyż  ilość  powstających  odpadów  na  nieruchomości  zależna  jest 
głównie od liczby zamieszkujących na niej osób. Metoda obliczania opłaty w zależności od 
ilości zużytej wody jest niemożliwa do przyjęcia, ze względu na brak danych dot. zużycia 
wody na nieruchomości, wynikający z faktu, iż nie wszystkie nieruchomości podłączone  są 
do sieci  wodociągowej  bądź kanalizacyjnej  Przyjecie wariantu umożliwiającego naliczanie 
opłaty  na  podstawie  powierzchni  lokalu,  a  także  od  gospodarstwa  domowego  jest 
bezzasadne, gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają liczby zamieszkujących tam osób, a w 
związku  z  tym  faktycznie  wytworzonych  odpadów.  Powyższa  metoda  jest  najbardziej 
zasadna,  ze  względu  na  zbliżony  wskaźnik  wytworzenia  odpadów  komunalnych  na 
mieszkańca. Uchwałą, ta stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do 
wprowadzenia  nowego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  w  Gminie 
Zębowice.
Przepisy zobowiązują również gminy do wyboru w drodze przetargu przedsiębiorstwa, które 
odbiorą  i  zagospodarują  śmieci.  Odbiorcą  śmieci  mogą zostać  także  przedsiębiorstwa  z 
udziałem samorządu, ale pod warunkiem, że zostaną wybrane w przetargu.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :

 Marianna Dylka – zapytała, co z rodzinami wielodzietnymi
 Pan Wójt – wskazał, iż będą ulgi stosownie do ordynacji podatkowej

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  XVIII/169/2012  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie określenia górnych 
stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi  odbierania odpadów 
komunalnych.
Pytani mieli następujący radni :

 Krystyna Karońska – wskazała, iż z źółtą klapą będzie koszt 24,50 zł
 Marianna Dylka-  zapytała, czy terminy wywozu śmieci na razie zostają
 Pan Wójt – wskazał, iż do czerwca 2013 roku
 Urszula Skowronek – zapytała, co z tymi mieszkańcami co nie maja umów na wywóz 

śmieci
 Pan Wójt – wskazał, iż od nowego roku będzie podatek śmieciowy
 Edyta Czeredrecki zapytała, dlaczego nie zostaje do czerwca tak samo jak do tej pory
 Pan Wójt – wskazał, iż opłata środowiskowa i koszty pracodawcy ulegają zmianie- 

rosną opłaty
 Marianna Dylka – zapytała, ci co segregują jakie będą ponosić opłaty
 Pan Wójt – wskazał, iż określa to paragraf drugi. 

Więcej  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  XVIII/170/2012  w  sprawie  określenia 
górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi 
odbierania odpadów komunalnych.
Przewodnicząca  odczytała  następny  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  terminu, 
częstotliwości i tryb  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pan Wójt wskazał, iż projekt ten przewiduje, że opłaty będą uiszczane kwartalnie do końca 
pierwszego miesiąca danego kwartału. Taki tryb uiszczania opłat zapewni płynność budżetu 
Gminy,  gdyż  faktury  wystawiane  przez  firmę,  która  wygra  przetarg  na  odbiór  i 
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zagospodarowanie odpadów komunalnych, będą wymagały płatności miesięcznej. Termin y 
wpłat  nie  kolidują  z  wpłatami  podatku  od  nieruchomości.  Uchwała  jest  aktem  prawa 
miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie 
nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.
Pani Przewodnicząca wskazała, iż na komisji rolnictwa ustalono pierwszy termin opłaty, czyli 
za I kwartał do 15 lutego danego roku, a było do 31 stycznia danego roku.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :

 Marianna Dylka – zapytała, czy będzie można płacić przelewem
 Pan Wójt – wskazał, iż tak jak podatek od nieruchomości
 Urszula skowronek – zapytała, czy będzie można rozłożyć na raty
 Pan Wójt – wskazał, iż każdy przypadek będzie osobno rozpatrzony.

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  XVIII/171/2012   w  sprawie  określenia  terminu  częstotliwości  i  trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała  ostatni projekt  uchwały w sprawie  ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , prosząc Pana Wójta o udzielenie 
informacji.

o Pan  Wójt   wskazał,  iż  zaproponowana  w/w  projekcie  uchwały  metoda  obliczania 
opłaty  to  iloczyn  liczby  mieszkańców,  zamieszkujących  dana  nieruchomość  oraz 
stawki opłaty.  Spośród wymienionych wariantów, metoda ta wydaje się najbardziej 
zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomości zależna jest głównie 
od liczby zamieszkujących na niej osób. Metoda obliczania od ilości zużytej wody jest 
niemożliwa  do  przyjęcia,  ze  względu  na  brak  danych  dot.  zużycia  wody  na 
nieruchomości,  wynikający  z  faktu,  iż  nie  wszystkie   nieruchomości  są  do  sieci 
wodociągowej  podłączone.  Przyjęcie  wariantu  od  powierzchni  lokalu,  a  także  od 
gospodarstwa domowego jest bezzasadne, gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają 
liczby  zamieszkujących  tam  osób,  a  w  związku  z  tym  faktycznie  wytworzonych 
odpadów.  Wobec  powyższego,  przyjęta  w  projekcie  uchwały  metoda  zależna  od 
liczby  mieszkańców nieruchomości  jest  najbardziej  uzasadniona  ,  ze  względu  na 
zbliżeniowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca. Podobnie 
dla  nieruchomości  niezamieszkałych  i  dla  osób  prowadzących  działalność 
gospodarczą,  wprowadza  się  opłatę  uzależnioną  od  wielkości  zadeklarowanych 
kubłów wynikających z Regulaminu o utrzymaniu  czystości  i  porządku w Gminie. 
Objęcie  uchwałą  wszystkich  wytwarzających  odpady  ma  większą  szansę  na 
uzyskanie   właściwych  wskaźników,  jakie  nakłada  ustawa  na  Gminę.  Uchwała  w 
sprawie  metody  obliczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
stanowi  podstawę  do  przyjęcia  dalszych  uchwał,  wymaganych  do  wprowadzenia 
nowego  sytemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  w  naszej  gminie.  W 
związku z powyższym, podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Pani Przewodnicząca wskazała, iż komisja rolnictwa zaproponowała w paragrafie 1 pkt. 3 
projektu  uchwały  zmianę  stawki  opłaty  10,00  zł  na  8,00  zł   za  odpady  komunalne  są 
gromadzone i odbierane w sposób selektywny a odpady biodegradowalne są kompostowane 
na nieruchomości właściciela wytwarzającego  ten odpad.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni:

 Damian Ledwig – zapytał,  iż  stosownie do paragrafu 2 każdy będzie musiał  mieć 
podpisana umowę

 Wilhelm Rybol – zapytał, czy każdy kto ma działalność też musi mieć umowę
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 Dorota Wons – zapytała, czy rodzinna działalność też
 Pan Wójt – wskazał, iż każda z osobna musi mieć podpisana umowę/działalność do 

niezamieszkałe
 Edyta  Czeredrecki  -  zapytała,  ile  obecnie  wynosiła  stawka  za  segregacje  od 

mieszkańca
 Pan Wójt wskazał, iż nie było na mieszkańca tylko od kubła – ustalona z odbiorca z 

firmą Remondis 
wskazał, iż Związek Gmin obliczył dla nas  za odpady segregowane 10,78 zł od mieszkańca, 
niesegregowane -16,16 zł od mieszkańca

 Dorota Wons zapytała, jak w innych gminach np. w Turawie 
 Pan Wójt wskazał, iż gmina Turawa od kilku lat ma na mieszkańca gminy
 Krystyna Karońska – zapytała, czy będą tez pojemniki na odpady biodegradalne 
 Pan  Wójt  wskazał,  iż  ten  kto  wygra  przetarg  musi  zabezpieczyć  właściciela 

nieruchomości w odpowiednie pojemniki za opłatą
 Urszula Skowronek – zapytała, czy PDPS tez musi mieć umowę, oni się nie wypłacą
 Pan Wójt wskazał, iż tak, musimy dzisiaj podjąć uchwałę o ustaleniu stawki, bo w/w 

uchwała musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa opolskiego 
do końca roku, jeżeli nadzór wojewody nie uzna , to wtedy nie zdążymy do końca 
roku, a jeszcze trzeba przeprowadzić przetarg.

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, ustalono w paragrafie 1 pkt. 3 stawkę 
8,00  zł   i  przystąpiono  do  głosowania,  głosowało  14  radnych,  oddano  głosów  za-
11,przeciwnych – 1, wstrzymujących – 2, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr  XVIII/172/2012  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

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 :

 budynek  w  Kadłubie  Wolnym  –remiza  –  sprawdzimy,  a  miejsca  ewentualnego 
przecieku zostaną uszczelnione

 droga Łaka – Radawie  –  jest  to  droga powiatowa,  drzewa sprawdzimy i  zostaną 
wycięte

 posesje  niezamieszkałe-obowiązuje  ustawa o  utrzymaniu  czystości,  można  wydać 
decyzje do firmy, która przyjedzie i posprząta oraz wystawi  rachunek , jeżeli będzie 
zgłoszenie to będziemy wysyłali upomnienia o posprzątanie wokół posesji

 remonty dróg – termin remontów trwa do końca października, nie wiadomo czy w 
Kniei da się skończyć

 rzeki –odcinek z Pruskowa do Poczołkowa  remonty będą wykonane na początku 
listopada, remont Łąka do torów – uzgodnimy

 budowa ośrodka zdrowia – obiekt jest odpowiednio zabezpieczony, będą fundamenty 
zalane, kanalizacja zrobiona, ściany postawione do pozycji 0 reszta w przyszłym roku 

 łuk  na Łąkowej  –  Nowa w Kniei   zatkane rury ,  które mają  za małe  przekroje  – 
sprawdzimy czy są środki 

 nieszczęsny trójkąt w Radawiu - -sprawdzimy co należy do powiatu, a co do gminy, 
jest wkopana studzienka, resztę można wykonać w czynie społecznym przy pomocy 
radnych i mieszkańców
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 woda do szatni   na boisku w Radawiu  – trzeba wykonać przewiert  sterowany,  w 
pierwszej kolejności musimy wykonać zadania ważne 

 automat w szkole – należy to do dyrektora szkoły.
Następnie pani przewodnicząca poprosiła sołtysów o wnioski :

 sołtys Radawia  p. Królak Marian – wskazał,  jak ważne jest podłączenie wody do 
szatni na boisku w Radawiu

 sołtys  Kniei  p.  Twardawska  Teresa  –  zapytała  do  kogo  dzwonić  w  sprawie 
bezpańskich  psów w  sobotę  i  niedzielę,  oraz  do  kogo  należy  rzeka  Libawka   - 
posesja Proszewski Kontny nie jest wyczyszczona i zalewa posesje.

Radna  pani Dorota Wons wskazała, czy nie można  by trenować w Zębowicach gdy jest 
jeden LZS i mamy halę,  do tego  są prysznice i można się wykąpać, woda nie może być 
przeszkodą
Sołtys Radawia – trener – p. Królak Marian – wskazał, iż wtedy grupa się rozleci, trening 
może być tylko w Radawiu.
Pan Wójt wskazał, iż w wolną sobotę i niedzielę bezpańskiego psa trzeba przechować do 
poniedziałku i  zgłosić następnie w urzędzie gminy,  albo zgłosić do weterynarza,  któremu 
trzeba oczywiście zapłacić, natomiast rzeka należy do WZIR Opole.
Radna p. Marianna Dylka zapytała, do kogo należy staw w Kadłubie Wolnym- jest bardzo 
zaniedbany
Pan Wójt  wskazał, iż dzierżawcą jest Okręgowy Związek Wędkarski z siedziba w Opolu ul. 
Malczewskiego 1.

 Ad.9 
W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 31 sierpnia 2012 roku , 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 14 radnych/.

Ad.10 . 
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  sesji  Pani  Przewodnicząca  dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XVIII w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

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