
     Protokół Nr XXII/2013
z obrad XXII sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 19 marca  2013 roku .

XXII  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1145.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 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. Podjęcie uchwały w sprawie :

a) zmiany budżetu gminy Zębowice na  2013 rok
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
c) przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 
roku

d) uchylenia uchwały
e) zwolnienia  zakładu  budżetowego  –  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i 

Wodociągów  w  Zębowicach  z  obowiązku  wpłaty  nadwyżki  środków 
obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele 
statutowe.

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

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.

Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji,  który radni otrzymali 
wraz  z  materiałami  na  sesję  przy  zaproszeniu   wprowadzając  jeden  projekt  uchwały  w 
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć  prowadzonych  przez  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w 
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szkołach i przedszkolach poddając go pod głosowanie, głosowało 13 radnych, oddano za - 
13,  przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  -0,  tym  porządek  obrad  wraz  z  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 

• Dorota Wons – wskazała, iż na ulicy Borowiańskiej jest 20 dziur, które należy 
naprawić,  na murze starego magazynu jest  nieodpowiedni  i  rażący 
napis, który należy usunąć/swastyka/

• Wilhelm Rybol – zapytał, do kogo mają się zwrócić rolnicy  i jakie dokumenty 
    Dostarczyć w sprawie szkód zwierząt leśnych

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu  obrad tj. podjęcia uchwał.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
gminy Zębowice na 2013 rok 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  XXII195/2013  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy 
Zębowice na 2013 rok.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem:

o Stosownie do art.37 ustawy z dnia 07 grudnia 201`2 roku o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżetowej/Dz. U.  z2012 roku, poz.1456/  jednostki 
samorządu  terytorialnego  mają  obowiązek  dostosowania  uchwały  w  sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej do nowego wzoru.

 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 
XXII/196/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej .
Następnie przystąpiono do  uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania na 2013 rok bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku 
wraz z uzasadnieniem :

o Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa 
z  dni  a  21  sierpnia  1997  roku  o  ochronie  zwierząt  /Dz.  U.  z  2003  roku  Nr 
106,poz.1002 z póżn,. zmianami/. Z art.11tej ustawy Rada Gminy określa w drodze 
uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z art.11 a ust.7 projekt programu 
został  przesłany  do  zaopiniowania  wskazanym  instytucjom  z  prośbą  o 
zaopiniowanie  .Powiatowy  Inspektor  Weterynarii  w  Oleśnie  zaakceptował 
przedłożony projekt bez uwag. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu i koło 
łowieckie  „Stobrawa”  wniosły  kilka  uwag  w  wymaganym  terminie  .Rozważa  się 
możliwość czipowania psów, celem zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiając 
w przypadku zaginięcia  szybkie ustalenie  właściciela.

Przewodnicząca wskazała, również, iż projekt  został przedstawiony na Komisji  Rolnictwa, 
gdzie  członkowie komisji wnioskowali za przyjęciem tego programu jednak bez czipowania 
psów, natomiast poprzez kampanię informacyjną, rozmowę – aby w swoim obejściu psy były 
zamknięte.
Radna Krystyna Karońska wskazała, iż gospodarstwo  rolne pana Joachima Kubicy w
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 Radawiu zapewnia miejsca tylko dla zwierząt gospodarskich .
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 13 radnych, oddano głosów 
za-12,  przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 1,  tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała  Nr  XXII/197/2013  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 
2013 roku .
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  kolejny projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały.
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 
radnych,  oddano głosów za-14,  przeciwnych –  0,  wstrzymujących –1,  tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała   Nr XXII/198/2013 w sprawie  uchylenia uchwały.
Przewodnicząca  pani  Gabriela  Buczek  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie 
zwolnienia  zakładu  budżetowego  –  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w 
Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice 
oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe 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  XXII/199/2013  w  sprawie zwolnienia  zakładu 
budżetowego  –  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w  Zębowicach  z 
obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz 
przeznaczeniu ich na cele statutowe .
Pani  przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru 
obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  prowadzonych  przez 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach wraz z 
uzasadnieniem 

o zgodnie  z  wymogami  art.42  ust.6  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  –  Karta 
Nauczyciela  ,  dyrektorowi,  wicedyrektorowi  oraz  nauczycielowi  pełniącemu  inne 
stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu., a także nauczycielowi pełniącemu 
obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze,  obniża  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć.  Zasady 
udzielania  i  rozmiar  zniżek,  o  których  mowa  w  art.42  ust.6  oraz  przyznawanie 
zwolnienia  od  obowiązku  realizacji  zajęć,  należą  do  kompetencji  organu 
prowadzącego  szkołę,  czyli  rady  gminy.  Dyrektorzy  pełnią  funkcję  kierowników 
zakładów  pracy,  stąd  wynikają  także  obowiązki  organizacyjne,  np.  udział  w 
szkoleniach, naradach i innych wyjazdach reprezentujących zakład. Odpowiedzialni 
są za stan bazy placówki oświatowej, remonty, bezpieczeństwo przeciwpożarowe  i 
szereg innych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem prowadzonej 
przez nich szkoły. Uwzględniając powyższe podjecie w/w uchwały jest uzasadnione 
wskazując, iż różnica jest tylko w oddziałach, natomiast liczba godzin jest taka sama.

 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 XXII/200/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  prowadzonych  przez 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach .
Przewodnicząca Gabriela Buczek ogłosiła 5-cio minutową przerwę.
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Ad.7.
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał  pani  przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , 
których udzielał pan Wójt :

o p. Wójt  wskazał,  iż jest  to droga powiatowa w zarządzie gminy ,  remont zostanie 
przeprowadzony w ramach przeglądów wiosennych  jak będą odpowiednie warunki 
pogodowe,  napis  jest  na  prywatnym  budynku,  przekażemy  właścicielowi,  aby  go 
zamalować lub skuć

o szkody zwierząt leśnych należy zgłaszać do danego kola łowieckiego, jest to Koło 
Łowieckie  STOBRAWA –  Edmund  Grala   -tel.606-435-872  46-300  Olesno  Leśna 
34/Leśniczówka/.

Pytania mieli następujący radni :
- Edyta Czeredrecki wskazała, iż na znaku drogowym obok p. Jureckiego  należy usunąć 
napis
- Damian Ledwig zapytał znowu o boisko szkolne w Radawiu
-Wójt  – wskazał,  iż  trzeba porozmawiać z  mieszkańcami,  aby tam nie wjeżdżali,  należy 
sprawdzić kto tam staje samochodem lub wjeżdża
-  Zbigniew Kula  –  wskazał,  iż  należy  zrobić  listę,  kto  chce kupić  kosze  na  śmieci,  aby 
wszystkie były jednakowe, a potem hurtowo zakupić i to będzie taniej .
Następnie pani przewodnicząca przekazała informację dot. Turnieju Sportowego, który odbył 
się w Oleśnie w dniu 9 marca 2013 roku - /materiały w załączeniu/ - dziękując radnym za 
udział.
W dalszej kolejności poprosiła sołtysów o składanie  wniosków :

 Sołtys  Kniei  -  Teresa  Twardawska   –  wskazała,  aby wyczyścić  rów w Kniei  koło 
Proszewskiego i Kątnego

 Sołtys Siedlisk – Piotr Wodarczyk – zapytał czy odbędą się zebrania sołeckie
 Wójt – tak, w najbliższym czasie 
 Sołtys Osiecka – Piotr Okwieka – wnioskował o usuniecie drzew u p. Parkitnej
 Wójt – wskazał, iż po otrzymaniu zezwolenia ze Starostwa zostaną usunięte

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad sesji  tj. przyjęcia protokołu 
obrad  z poprzedniej sesji 

 Ad.9 
W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 12 lutego 2013 roku , informując, iż protokół został podany radnym do wglądu,  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 XXII w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.
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Protokółowała :

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