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         Protokół Nr XXVII/2013 

z obrad XXVII sesji szóstej kadencji Rady Gminy  

Zębowice odbytej dnia 21 października 2013 roku . 

     

 

XXVII w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębo-
wicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1320. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych,  pan Wójt,  sołtysi oraz  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. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej z Opola w sprawie 

opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze 2013 roku . 
5. Analiza oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady Gminy, Wójta, radnych 

pracowników UG. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w 

Gminie Zębowice. 
7. Wolne wnioski i zapytania . 
8. Podjecie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok 
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy 

finansowej 
3) zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy 
4) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

na realizacje inwestycji 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bez przetargowej 

nieruchomości położonej w Zębowicach przy ul. Dworcowej, na 
rzecz użytkownika wieczystego 

6) opłaty targowej 
  9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

10.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
11.  Zakończenie sesji Rady Gminy.        

 

Przebieg obrad : 

Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
radnych, sołtysów, pana Wójta, pracowników urzędu stwierdzając na podstawie listy obec-
ności 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 . 
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W/w porządek  poddała pod głosowanie , głosowało 14 radnych, oddano za - 14, przeciw-
nych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie zgodnie z propozycją radnych protokół z poprzedniej sesji podano do obiegu rad-
nym. 
Ad.4. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowska o odczytanie 
opinii RIO o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze 2013 roku. 
Ad.5. 
Następnie pani sekretarz przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodni-
czącej Rady  oraz pracowników UG. 
Ad.6. 
Odnośnie zadań oświatowych radni nie mieli żadnych pytań. 
Ad.7 . 
Przystąpiono do następnego punktu obrad : wolne wnioski i zapytania radnych ; 

� Wilhelm Rybol  - wskazał na system alarmowania straży w razie pożaru oraz o dużej 
stercie drzewa leżącego na Zdźblowie za Osieckiem 

� Zbigniew Kula wnioskował o obcięcie  gałęzi z dębów na Nowej Wsi 
� Damian Ledwig zapytał jaki będzie robione w ramach remontu stawu w Radawiu, 

wnioskował o dokończenie remontu remizy i czy był zrobiony remont studzienki przy 
straży koło p. Niesłony 

� Krystyna Karońska – zapytała, co będzie robione i kiedy przy stawie w Zębowicach  
� Dorota Wons – wskazała na zła komunikację Zębowice – Knieja – Ozimek, brak połą-

czenia, rodzice muszą dzieci wozić do Grodca, do Dobrodzienia tez nie ma połącze-
nia  

� Norbert Larisz -  zapytał o most w Radawiu oraz o remont studzienki w Radawiu  
� Sołtys Osiecka – zapytał o służbę drogową, która przejeżdzając nie zwraca uwagi i 

nie sprząta leżące gałęzie na drodze oraz rosnące przy drogach drzewa , które za-
grażają. 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad. 
Ad.8. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 
2013 rok  wraz z uzasadnieniem . 
Pytania mieli następujący radni : 

� Damian Ledwig – zapytał,  kiedy będzie przewidziany remont świetlicy w Radawiu 
� Wójt wskazał, iż  w przyszłym roku, od czerwca do lipca 2014 roku  

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 XXVII/233/2013 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 . 
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 XXVII/234/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o 
przyznanie pomocy wraz z uzasadnieniem .  
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 
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jawnym podjęta została uchwała Nr XXVII/235/2013 w sprawie zabezpieczenia umowy o 
przyznanie pomocy . 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem.: kwota pożyczki na 
realizację inwestycji „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach 
- Malinowie” zostaje zmniejszona o 20 zł. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Wilhelm obol – zapytał, co znaczy do wartości 200% 
� Pani skarbnik Irena Dzikowska – wskazała, iż weksel o wartości 200% pożyczki. 

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 XXVII/236/2013 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji. 
Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zębowicach przy ul. Dworcowej, na 
rzecz użytkownika wieczystego  wraz z uzasadnieniem. 
Pytania mieli następujący radni ; 

� Dorota Wons – zapytała, czy to jest tartak, czy ta pani będzie coś robiła  
� Wójt – wskazał, iż  budynki są sprzedane, były prowadzone remonty – potrzebny jest 

tytuł własności do prowadzenia działalności prawdopodobnie drzewnej 
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 XXVII/237/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zębowicach 
przy ul. Dworcowej, na rzecz użytkownika wieczystego. 
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie   
opłaty skarbowej. 
Po burzliwej dyskusji ustalono, iż w/w  uchwałę podejmie się na następnej sesji Rady Gminy, 
przystąpiono do głosowania, wszyscy radni byli za  wycofaniem tego projektu uchwały. 
Przewodnicząca ogłosiła 5-cio minutową przerwę. 
Ad.8. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

� system powiadamiania – to po zgłoszeniu telefonicznym o pożarze dyżurny PSP  
włącza syrenę, sprawa zostanie rozpoznana 

� wycinka drzew – są okresy od 15 listopada do końca lutego, Zarząd Powiatowy zo-
stanie powiadomiony 

� remont stawu w Radawiu zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją 
� remont stawu w Zębowicach polegać będzie na założeniu palisady i wzmocnieniu 

skarp 
� remont OSP Radawie – chodzi o sprawy finansowe, zobaczymy, czy będziemy w 

stanie coś planować na 2014 rok 
� komunikacja – na terenie gminy podlega Wójtowi, powiatu – Staroście, województwa 

– Marszałkowi, nie ma tyle chętnych, czasami kusy są puste i firma rezygnuje z prze-
jazdów, nie ma jednakowego rozwiązania  

� most w Radawiu – jest rozbieżność, pomyłka, trzeba to naprawić, płatności są 
wstrzymane do poprawy przejezdności 

� służba drogowa -, my nie mamy wpływu na ich pracę, jeżeli przejeżdżają i nic nie ro-
bią to też po to, aby przeanalizować stan nawierzchni dróg 

� studzienka nie była robiona, gdyż koparka miała awarię 
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� Źdzblów –przy stawie musimy sprawdzić kto jest właścicielem i wtedy zrobimy porzą-
dek z drzewem  

Następnie pan Wójt przekazał informacje uzyskane z  XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP od-
bytego dnia 15- 16 października 2013 roku w Serocku. 
W pierwszym dniu Kongresu odbyło się osiem debat, z których stanowiska, opinie, rekomen-
dacje zostały zaprezentowane drugiego dnia Kongresu na sesji plenarnej. W debatach zo-
stały poruszone także tematy dotyczące realizacji bieżących zadań: oświatowych, związa-
nych z gospodarka odpadami a także spraw inwestycji w odnawialne źródła energii i kontroli 
zarządczej w gminach . Wskazał, iż Gminy wiejskie stoją przed ważnym problemem uchwa-
lenia budżetów, koniecznością wygospodarowania środków na wkład własny przy projektach 
unijnych oraz na kolejne zadania , które przed samorządami będą stawiane. Coraz trudniej w 
gminach funkcjonować, skoro mamy tak sztywne wytyczne . Samorząd terytorialny został 
bardzo mocno ograniczony w swoich zadaniach. Wśród bieżących problemów, z którymi 
gminy muszą się borykać, wymienił także finansowanie oświaty oraz wdrażanie nowego sys-
temu gospodarowania odpadami. 
Przewodniczący Sejmowej  Komisji Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej Piotr 
Zgorzelski mówił o dysproporcjach miedzy wsią a miastem jakie powinien przewidywać a nie 
przewiduje/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalne Programy Operacyjne. 
Zaproponował wydzielenie osobnej puli pieniędzy w funduszach zewnętrznych, które prze-
znaczone byłyby wyłącznie dla wsi – tak, aby uniknąć walki o pieniądze między miastami a 
terenami wiejskimi. 
Gromadzeni przedstawiciele gmin stwierdzili potrzebę dokonania istotnych zmian w projek-
tach dokumentów programujących rozwój na lata 2014 – 2020 , wskazując, że zarówno PRO 
jak i RPO nie pozwalają na zmniejszenie dysproporcji rozwojowych obszarów wiejskich i 
miejskich oraz zapewnienie oczekiwanego standardu życia. 
Natomiast Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła plany 
związane z wdrożeniem polityki spójności na najbliższe siedem lat. Programy regionalne 
będą stanowiły jedynie uzupełnienie II filaru Wspólnej Polityki Rolnej/PROW/, podkreślając 
brak możliwości finansowania dróg z programów regionalnych oraz że na Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przeznaczonych będzie niemalże 11 mld euro. Kwota ta pozostanie 
niezmieniona o ile nie dojdzie do przesunięć pomiędzy II a I filarem Wspólnej Polityki Rolnej. 
Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad przystąpiono do punktu ostatnie-
go. 
 
 Ad.7.  
W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 10 września   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 XXVII w 

VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice, wskazując, iż w dniu 18 listopada 2013 roku o 
godzinie 900 odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa, a o godz.1200 posiedze-
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nie komisji Rewizyjnej i Oświaty, a sesja Rady Gminy dnia 26 listopada 2013 roku o godzinie 
1100. 
 

Protokółowała : 
 

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


