
     Protokół Nr XXV/2013
z obrad XXV sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 6 sierpnia 2013 roku .

XXV  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1230.
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. Podjęcie uchwały w sprawie :

1) udzielenia bonifikaty o opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości

2) zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy
3) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach
4) lokalnego  programu  pomocy  społecznej  obejmującego  problematykę 

dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013 – 2018
5) szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi 

opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem 
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi  oraz  szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania .

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  i  pracowników  urzędu,  stwierdzając  na  podstawie  listy 
obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 14 
osób/.

Ad.3.

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

1) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach
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2) lokalnego  programu  pomocy  społecznej  obejmującego  problematykę 
dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2013 – 2018

3) szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem 
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi  oraz  szczegółowe  warunki  częściowego  lub  całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania , 

wskazując, iż w/w projekty zostaną  jeszcze raz przeanalizowane i omówione na komisjach 
Rady Gminy.
W/w porządek po zmianie poddała pod głosowanie , głosowało 14 radnych, oddano za - 14, 
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 ;

 Krzysztof Kurowski – wskazał na fatalna drogę/dziury/  na Łąkę, na wycięcie krzaków 
przy remizie OSP w Radawiu, oraz zapytał, czy można stawiać worki  ze śmieciami 
obok kontenera

 Zbigniew Kula  – wnioskował o wycięcie drzew przy lasku na Nowej Wsi
 Wilhelm Rybol-  zapytał,  czy mieszkańcy,  którzy na dzień dzisiejszy nie  posiadają 

kontenerów,  czy firma Remondis im dostarczy
 Konrad Jendrzej – wnioskował o wycięcie chaszczy przy ulicy ozimskiej w Knieji na 

łące
 Dorota Wons – wnioskowała, o uporządkowanie przejazdów kolejowych /wycięcie i 

usunięcie suchych traw i drzew/
Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad.
Ad.5.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie  udzielenia bonifikaty o opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Poprosiła pana Wójta o skomentowanie tego projektu uchwały.
Pan Wójt wskazał, iż nadzór Wojewody zwrócił uwagę na §5 kwestionowanej uchwały kto 
ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i wpisem zmian do księgi wieczystej 
przy  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w prawo  własności  nieruchomości, 
czyli § 5 został skreślony.
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 XXV/223/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty o opłat 
z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności 
nieruchomości.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie   zabezpieczenia  umowy  o 
przyznanie pomocy .
Pan  Wójt  wskazał,  iż  aby  podpisać  umowę  musimy  podjąć  uchwałę   na  ustanowienie 
zabezpieczenia w formie  weksla  ”In  blanco”  na dofinansowanie w kwocie  100 000 zł  na 
remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębowice i Radawie .
Pytania mieli następujący radni 

 Marianna Dylka – zapytała, a co ze stawem w Kadłubie Wolnym
 Wójt  –  wskazał,  iż  staw  ma  dużo  rzęsy,  która  czyści,  działa  również  jako 
oczyszczalnia biologiczna
 Wilhelm Rybol – zapytał,  czy można by otrzymać ziemię z czyszczonego stawu z 
Zębowice ok. 2-ch przyczep na Pasternik w Kadłubie Wolnym
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 Wójt wskazał, iż ziemia będzie potrzebna na umocnienia wokół stawu

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 XXV/224/2013 w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy.

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  Osiecka  –  pan  Piotr  Okwieka   wskazał,  na  uszkodzenia  ekologicznych 
oczyszczalni w Osiecku, na wycięcie chaszczy na zakręcie w Osiecku

 Sołtys Zębowice – pani Gabriela Respondek zaprosiła wszystkich mieszkańców na 
dożynki  gminne  ,  które  odbędą  się  18  sierpnia  2013  roku  o  godzinie  1300  w 
Zębowicach.

Odpowiedzi na zadane pytania :
 dziury gminne  muszą być pomierzone i będą łatane
 chaszcze powoli zaczynamy wycinać
 worki ze śmieciami przy kontenerach mogą być i zostaną zabrane, my nie płacimy od 

ilości śmieci, tylko od systemu, wskazał, iż mamy 1000 posesji- 200 to pustostany, a 
na  800  mamy  deklaracje,  wskazał  również,  iż  na  bukaciarnie  można  przywieźć 
wysegregowane śmieci

 suche drzewa będziemy wycinać po 15-ym listopada 
 kto nie ma kontenera firma będzie dostarczała
 chaszcze  w  Knieji  na  łące  –  jest  uchwała  o  utrzymaniu  porządku   i  można 

właścicielowi kazać na usunięcie tych chaszczy.
Następnie pan Wójt wskazał na działanie naszej gminy w tegorocznym rankingu ”Rzepy” w 
kategorii  gmin wiejskich Zębowice są na 9  miejsce – suma punktów 15 /gazeta” Gmina 
Polska”/, natomiast w rankingu samorządów na 68 miejscu , o jakości gminy: suma punktow-
50,5,-  za sytuację finansową - 35,15, za zarządzanie – 14,90 na 1576  gmin wiejskich  w 
Polsce./materiały w załączeniu/.
Następnie Przewodnicząca Koła Emerytów pani Krystyna Karońska wręczyła panu Wójtowi 
Złotą Odznakę Honorową za uznanie wybitnych zasług dla związku.
Pani Dorota Wons przekazała,  jakie zadanie do wykonania otrzymała gmina Zębowice z 
LGD tj. pokazanie śląskich tradycyjnych potraw. Pokazano śląski obiad z kluskami, modrą 
kapustą i śpajzą. Pokaz został również wyemitowany w telewizji regionalnej.
W dalszej kolejności pani skarbnik odczytała pismo otrzymane od Towarzystwa Miłośników 
Wrocławia – Klub  Miłośników Komunikacji Zbiorowej ul. Odrzańska 39/40 Wrocław- 50-114 
w sprawie przejazdu pociągu specjalnego na linii  Wrocław –  Namysłów -  Jastrzębie  Śl.- 
Namysłów  –  Kluczbork  –  Fosowskie  –  Kluczbork  -  Namysłów  -  Wrocław  /pismo  w 
załączeniu/.

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 18 czerwca 2013 roku , informując, iż protokół został podany radnym do wglądu,  a po 
sesji znajdować się będzie w biurze Rady Gminy. 
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Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej  wymienionego protokołu 
/głosowało 14 radnych/.
Pani  Przewodnicząca  Rady  Gminy  poinformowała  również   radnych  po  posiedzeniach 
komisji,  które  odbędą  się  dnia  12  sierpnia2013  roku/poniedziałek/  w  sali  Urzędu  Gminy 
według poniższego wykazu:

 komisja oświaty, kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej – godzina 800

 komisja rolnictwa,  leśnictwa,  ochrony środowiska,  prawa i  porządku publicznego – 
godzina 1000

 komisja  budżetu  i  działalność  i  finansowej  oraz  gospodarki  komunalnej  i 
mieszkaniowej, handlu i usług – godzina 1200

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 XXV w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

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

4


