
     Protokół Nr XXIV/2013
z obrad XXIV sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 18 czerwca   2013 roku .

XXIV  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1345.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 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 :

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok,
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
6) nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice,
7) udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości,
8) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiaceńskiej,
9) wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy,
10) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do porozumienia w 

w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – 
Olesno”,

11) zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie  
      Wolnym,
12) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 
       prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich 

                              obwodów.
1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
2. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
3. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela Buczek,  która powitała 
radnych,  sołtysów,  pana  Wójta  i  pracowników  urzędu,  stwierdzając  na  podstawie  listy 
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obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 15 
osób/.

Ad.3.

Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji,  który radni otrzymali 
wraz  z  materiałami  na  sesję  przy  zaproszeniu   wprowadzając  zmianę  w  postaci 
wprowadzenia dwóch projektów uchwał :

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizacje inwestycji
 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy 

Elektrowni Opole
W/w porządek po zmianie poddała pod głosowanie , głosowało 15 radnych, oddano za - 15, 
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.
Przystąpiono do następnego punktu obrad : wolne wnioski i zapytania radnych.

 Jan Wodarczyk – wskazał na fatalna drogę na Leśnioki
 Edyta Czeredrecki – wskazała na pomalowany znak drogowy koło Jurecka
 Damian Ledwig – wskazał na dziury na Radawce, na nieszczęsny trójkąt w Radawiu 

oraz zasugerował  zmianę przepisów dot.   Spółki   Wodnej,  rolnicy płacą składki a 
efektów brak, składkę powinni płacić wszyscy, którzy posiadają nieruchomości rolne

 Dorota Wons – wskazała, aby przeanalizować znaki osiedlowe/ złe oznakowanie/
 P. sołtys Radawia – Prezes LZS – wskazał na awans piłkarzy do najlepszej drużyny – 

1 liga – jesteśmy w ósemce drużyn na Opolszczyźnie
Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad.
Ad.5.
Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego za 2012 rok wraz z uzasadnieniem .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały 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  XXIV/210/2013  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2012 rok wraz z uzasadnieniem.
Poprosiła panią skarbnik o odczytanie  uchwały nr 199/2013 z dnia 16 maja 2013 roku 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok ./ pismo w załączeniu/.
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 XXIV/211/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Pani Przewodnicząca złożyła gratulacje panu Wójtowi.
Wójt podziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za współpracę.
Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
 Zębowice na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
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 XXIV/212/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.
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Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.
Pytania mieli następujący radni :

 Marianna Dylka – zapytała, czy będą jakieś środki unijne
 Wójt – tak, 5%, jeżeli chcemy załatwić kredyt to musimy  mieć wkład własny.

Więcej pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów 
za-15,  przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –,  tym  w  głosowaniu  jawnym  podjęta  została 
uchwała    Nr  XXIV/213/2013  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek   odczytała   projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem.
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 
radnych,  oddano  głosów za-15,  przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –,  tym  w  głosowaniu 
jawnym  podjęta  została  uchwała    Nr  XXIV/214/2013  w  sprawie  zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na realizacje inwestycji.
Przewodnicząca pani Gabriela Buczek odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca wskazała,  iż  Komisja  Rewizyjna pozytywnie  zaopiniowała  przedstawiony 
projekt uchwały.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni:

 Damian Ledwig –wskazał, iż dary są źle rozdysponowane, jeżeli są to środki – dary 
to nie powinny być sprzedawane

 Erwin Wencel - wskazał, iż otrzymane konserwy były przeterminowane, metki z data 
ważności  były zerwane

 Urszula Skowronek – wskazała, że nie wszyscy mieszkańcy sołectw otrzymali dary, 
zaproponowała, aby uhonorować całą grupę maltańską

 Przewodnicząca  wskazała,  iż  według  informacji  otrzymanej  od  sołtysów  małe 
sołectwa nie otrzymały darów

 Dorota Wons – wskazała, iż dary powinny być dzielone przez GOPS, Caritas i Domy 
Pomocy Społecznej,  a  nie  dzieleniem zajmuje  się  osoba zajmująca się  kulturą w 
gminie 

 Konrad Jendrzej – wskazał, skoro otrzymał honorowego obywatela w Nysie , to my 
też powinnyśmy mu przyznać

 Wójt – wskazał, iż trzeba uhonorować pana Serwuschoka za to co zrobił i robi, są 
plusy i minusy, nie można wszystkich zadowolić.

Więcej pytań nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów 
za-10,  przeciwnych  –  4,  wstrzymujących  –1,  tym w  głosowaniu  jawnym  podjęta  została 
uchwała    Nr  XXIV/215/2013  w  sprawie nadania  honorowego  obywatelstwa  Gminy 
Zębowice.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie  udzielenia 
bonifikaty  od  opłat  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo 
własności nieruchomości wraz z uzasadnieniem.
Pytania mieli następujący radni:

 Krystyna Karońska zapytała, o co chodzi we tej uchwale
 Wójt wskazał, iż uchwała określa wartości procentowe działki
 Marianna Dylka – wskazała, iż najpierw trzeba być użytkownikiem wieczystym, aby 

nabyć nieruchomość lub działkę
 Damian  Ledwig   zapytał,  jakie  środki  finansowe  otrzymujemy  za  użytkowanie 

wieczyste
 P. skarbnik –  wskazała, iż 9 tys. zł
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Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów 
za-13,  przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –2,  tym w  głosowaniu  jawnym  podjęta  została 
uchwała  Nr  XXIV/216/2013  w  sprawie  udzielenia  bonifikaty  od  opłat  z  tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała  projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej wraz z uzasadnieniem.
Pan Wójt  wskazał,  iż obowiązkiem jest przedstawienie projektu uchwały, a rada musi się 
ustosunkować i zagłosować nad przedstawionym projektem uchwały.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania ,głosowało 15 radnych, oddano głosów za – 
0,przeciwnych  –  15,  wstrzymujących  się  –  0,  tym  przedstawiony  projekt  uchwały  został 
odrzucony.
Pani przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Projekt został omówiony przez pana Wójta .
Pytania mieli następujący radni :

 Damian Ledwig – zapytał, dlaczego nie chcą kupić za 50% bonifikatą
 Urszula Skowronek – zapytała, czy są inni kandydaci
 Edyta Czeredrecki – wskazała, dlaczego remontowali bez aktu własności
 Pan Wójt wskazał, iż nie ma innych chętnych, a zwrot nakładów szacuje się na kwotę 

ok. 40 tys. zł, a my nie mamy takich pieniędzy
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych, za – 7, przeciw – 
5,  wstrzymało  się  –  3,  tym   podjęta  została  uchwała  Nr  XXIV/217/2013  Rady  Gminy 
Zębowice  w  sprawie  wyrażenia  zgody na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  przystąpienie 
Gminy Zębowice do porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork 
– Namysłów – Olesno.
O skomentowanie tego projektu uchwały poprosiła pana Wójta, który wskazał, iż zawarcie 
porozumienia umożliwi pozyskiwanie środków w następnym okresie programowania. Środki 
te kierowane są wyłącznie do obszarów funkcjonalnych.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 
radnych,  oddano głosów za-13,  przeciwnych –  0,  wstrzymujących –2,  tym w głosowaniu 
jawnym  podjęta  została  uchwała    Nr  XXIV/218/2013  w  sprawie  wyrażenia  zgody na 
przystąpienie   Gminy  Zębowice  do  porozumienia  w  sprawie  utworzenia  „Obszaru 
funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno.
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  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  XXIV/219/2013  w  sprawie  zmiany  uchwały  w 
sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała kolejny projekt  uchwały w sprawie  ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę 
Zębowice oraz określenia granic ich obwodów wraz z uzasadnieniem.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały  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 XXIV/220/2013 w sprawie ustalenia    planu sieci 
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publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice 
oraz określenia granic ich obwodów. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem.
Pytania mieli następujący radni :

 Zbigniew Kula – zapytał, co tak dużo będzie kosztować
 Hubert  Buczek,  wskazał,  iż  równanie  terenu,  nawiezienie  warstw  ochronnych, 

posadzenie drzew , transport ziemi, gliny, założenie monitoringu- w tym roku musi to 
być zrobione

 Wójt wskazał, iż może to zrobić ktoś inny w przyszłym roku, ale za odpłatnością
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  XXIV/221/2013  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na 
realizację inwestycji.
Przewodnicząca  odczytała  ostatni  projekt  uchwały  w  sprawie  poparcia  Apelu  Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały 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 XXIV/222/2013 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole.
W tej chwili salę obrad opuścił radny Konrad Jendrzej i w sesji uczestniczy 14 radnych .
Ad.6.
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał  pani  przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Przewodnicząca poprosiła sołtysów o pytania :

 Sołtys Kniei – pani Teresa Twardawska , zapytała, kiedy zostaną postawione w Kniei 
śmietniki, oraz wskazała, aby raz do roku okosić boisko w Kniei

 Sołtys Osiecka – pan Piotr Okwieka podziękował za wytyczenie dojazdu do działki w 
Radawiu

Odpowiedzi n a zadane pytania :
 dziury będą załatane
 znak obok Jurecka do końca czerwca zostanie odnowiony
 za remont dróg odpowiedzialny jest Zarząd Dróg
 remont trójkąta zostanie monitorowany do Zarządu Dróg w Oleśnie
 Spółka Wodna – na zgromadzeniu trzeba podjąć nowa uchwałę o opłacie ,rolnicy nie 

koszą i nie czyszczą rowów, sprawę przekażemy 
 znaki postawione na osiedlu zostaną przeanalizowane
 LZS – jako 8 drużyna w Woj.  Opolskim cieszy bardzo,  również orkiestra nasza z 

Kadłuba Wolnego zajęła II miejsce na przeglądzie orkiestr w Leśnicy
Odnośnie zebrań wiejskich pan  Wójt wskazał, iż przetarg się odbył, wygrała firma 
Remondis,  wszyscy mieszkańcy muszą segregować, im więcej wysegregujemy, tym cena 
będzie  korzystniejsza  i  nie  zapłacimy  kar. Wskazał,  iż  mamy  zameldowanych  3700 
mieszkańców, a deklaracji 2720. 
Wspomniał,  również  o  Stowarzyszeniu  jakie  działa  w  Leśnicy  przy  szkole  ,  gdzie   przy 
organizowaniu  festynu  nie  potrzebują  kasy  fiskalnej  tylko  karnety  zgłoszone  w Urzędzie 
Skarbowym.
Radny Damian Ledwig zapytał, kiedy odbędą się zawody sportowo-pożarnicze i dożynki.
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Pan Wójt wskazał, iż w czasie festynu od 15-18 sierpnia, 17 - zawody sportowo-pożarnicze, 
a 18 dożynki w Zębowicach.
Następnie radna Dorota Wons złożyła sprawozdanie z dwudniowej konferencji pod hasłem: 
Dziedzictwo kulturowe wsi woj. opolskiego i śląskiego – wiedza, dobre praktyki „wyzwania”.
Konferencja  odbywała  się  7  i  8  czerwca  br.  W  „Farskiej  stodole”  w  Biedrzychowicach. 
Przedsięwzięcie  zorganizowała  fundacja  Wspomagania  Wsi  przy  współpracy  Wojewody 
Opolskiego.  Celem  spotkania  była  refleksja  nad  rola  i  znaczeniem  dziedzictwa  wsi  dla 
społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże 
społeczności.
Wojewoda opolski zaprezentował koncepcje Sieci Najciekawszych Wsi. W roli prelegentów 
wystąpiło wielu specjalistów, na co dzień zajmujących się dziedzictwem kulturowym, min.: 
Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Dorota Simonides, prof. J. 
Niedźwiedzka-Filipiak, dr. Kuriata z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Po wykładach dyskutowano na temat problemów związanych z zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego,  finansowania  działów  mających  na  celu  odnow.  dóbr  kultury.  Ważnym 
elementem  konferencji  była  wymiana  myśli,  doświadczeń,  kontaktów.  Zainteresowaniem 
cieszył się temat wykorzystania  pieniędzy z funduszu sołeckiego do ochrony dziedzictwa. 
Pani Dorota Wons zwróciła się do sołtysów, prezesów stowarzyszeń, radnych, aby nieobce 
im były problemy związane z troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego w naszej gminie.
Pan Wójt  podziękował  za uczestnictwo i  reprezentowanie naszej  gminy ,  oraz przekazał 
również podziękowanie dla Rady, pracowników  od pana Haaga z Niemiec - Birkenfeld  za 
kondolencje z okazji zgonu żony.
Radna Urszula Skowronek – wskazała na podcięcie brzozy przed zakrętem po lewej stronie 
w Pruskowie.
Przewodnicząca  odczytała  podziękowanie  dla  pana  Wójta  i  Rady    za  wsparcie   dla 
zorganizowanego  w  dniu  09  czerwca  2013  roku   pikniku  z  okazji  „Dnia  Dziecka”  od 
Stowarzyszenia  Wsi Radawie.
Wobec zrealizowania wszystkich punków porządku obrad przystąpiono do punktu ostatniego.
 Ad.7. 
W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 26 kwietnia 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 14 radnych/.
Ad.8 . 
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  sesji  Pani  Przewodnicząca  dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXIV w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

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