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Protokół Nr XXVIII/2013 

z obrad XXVIII sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia  

26 listopada 2013 roku . 

 

XXVIII w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębo-
wicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1330. 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 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. Wolne wnioski i zapytania . 
5. Podjecie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok 
2) przekazania środków finansowych dla Policji 
3) określenia wysokości podatku od nieruchomości 
4) opłaty targowej 
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Zębowicach 
6) przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w 

Zarządzie Państwowego gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
– Nadleśnictwo Turawa 

7) zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie  
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat. 

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, pracowników urzędu stwierdzając na podstawie listy obec-
ności 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 dwa projektu uchwał w sprawie  

� zmiany uchwalmy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
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� zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

W/w porządek  poddała pod głosowanie , głosowało 13 radnych, oddano za - 13, 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. 

Przystąpiono do następnego punktu obrad : wolne wnioski i zapytania radnych ; 

� Krzysztof Kurowski   - wskazał na stertę krzaków w kierunku Łąki 
� Maria Wrobel – wskazała na nieprzejezdna drogę Borowiany-Knieja  wnioskując o 

wysypanie dziur gruzem 
� Damian Ledwig wnioskował o wyczyszczenie studzienki przy sklepie w Radawiu ,  o 

wyczyszczenie rowu od strony sklepu w stronę rzeki oraz o krawężniki do nieszczę-
sny trójkąt w Radawiu 

� Konrad Jendrzej wskazał na wałęsające się psy w Knieji 
� Norbert Larisz -  wskazał na zniszczoną huśtawkę znajdującą się przy obiekcie 

przedszkola i szkoły w Radawiu 
Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad. 

Ad.5. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 
2013 rok  wraz z uzasadnieniem . 

Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska  – zapytała na co jest te 8 tys. zł dla Domu Spotkań 
� Wójt wskazał, że  na zakup oleju opałowego 
� Konrad Jendrzej – wskazał, iż 10 tys. zł dla Policji jest to duża suma na nasz budżet, 

a miasta Nysa daje 5 tys. zł. 
� Wójt wskazał, iż w powiecie jest to podzielone na 3 obszary/Zębowice- 

Dobrodzień,Radłów- Olesno, Praszka-Rudniki-Gorzów/ samochód nieoznakowany 
jest tańszy i potem ze swoich środków komenda go oznakuje 

� Wilhelm Rybol – wskazał, iż podatek jest płacony do Dobrodzienia , jest to instytucja 
państwowa, która powinna zapewnić środki 

� Wójt wskazał, iż nie ma złotego środka, jest to niewdzięczna rola komendanta, gdzie 
musi występować do samorządów o wsparcie  

� Dorota Wons – wskazała, czy to musi być 10 tys. zł, jest ta za dużo na taka małą 
gminę, należy obniżyć tę kwotę 

� Wójt wskazał, iż gmina nasza nie dołożyła się do działki, więc brakuje 20 tys. zł, i my 
dajemy 10 tys. zł i Dobrodzień też, jest to nieuniknione, a tym samym można się 
domagać dodatkowych zabezpieczeń 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głoso-
wało 13 radnych, oddano głosów za -12, przeciwnych – 1, wstrzymujących – 0, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXVIII/238/2013 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 13 
radnych, oddano głosów za-13 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jaw-
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nym podjęta została uchwała Nr XXVIII/239/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie przekazania środków finanso-
wych dla Policji wraz z uzasadnieniem.  
Pytań odnośnie tego projektu uchwały już  nie było i przystąpiono do głosowania  , głosowało 
13 radnych, oddano głosów za-8 przeciwnych – 3, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr XXVIII/240/2013 w sprawie przekazania środków fi-

nansowych dla Policji. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości , informując, iż przedstawiony projekt uchwały był 
przedstawiony na wszystkich komisjach. 
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głoso-
wało 13 radnych, oddano głosów za-13 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXVIII/241/2013 w sprawie określenia  

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. W/w projekt 
był również omawiany na komisjach. 
Pytania mieli następujący radni ; 

� Dorota Wons – wskazała na  paragraf 2 oplata targowa za sprzedaż w trakcie imprez 
charytatywnych, np. chore dziecko – szlachetny cel, ma płacić 50,00 zł, czy nie 
można tego wykreślić  

� Radca Prawny – wskazał, iż chodzi o 2 rzeczy, spotkanie charytatywne, które jest 
zwolnione i prowadzi działalność charytatywna, zbiera pożytki jej rola nie jest 
charytatywna , te imprezy służą różnym celom, założeniem tej ustawy jest handel. 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głoso-
wało 13 radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głoso-
waniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXVIII/242/2013 w sprawie opłaty targowej . 

Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała  projekt uchwały w sprawie   
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zębowicach wraz 
z uzasadnieniem. O skomentowanie uchwały poprosiła pana Wójta, który wskazał, iż jest to 
działka położona w Zębowicach obok piekarni , która nie posiada dostępu do drogi 
publicznej. Podjęcie uchwały umożliwi sprzedaż nieruchomości. Aktualnie nieruchomość jest 
niezabudowana . Gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedaży, dochodem  gminy będzie 
również należność z tytułu podatku od nieruchomości, cena działki  - powyżej 50 tys. zł. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała Nr XXVIII/243/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na sprze-

daż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zębowicach. 

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości będą-
cej  własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe- Nadleśnictwo Turawa wraz z uzasadnieniem . W dniu 14 listopada 2013 roku 
wpłynęło pismo od Nadleśnictwa Turawa dot. zamiaru przekazania nieodpłatnie na rzecz 
Gminy Zębowice lokalu mieszkalnego położonego w budynku 9a w Radawiu, gdyż osoby, 
które w lokalu mieszkają nie chcą skorzystać z prawa nabycia lokalu, wobec powyższego w 
terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia oferty sprzedaży lokalu w sposób określony w usta-
wie  przekazuje się nieodpłatnie gminie. Gminie powiększy się majątek i  gmina będzie po-
bierała czynsz. 
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Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 13 
radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jaw-
nym podjęta została uchwała Nr XXVIII/244/2013 w sprawie  przejęcia nieruchomości 

będącej własnością Skarbu Państwa z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśne-

go Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Turawa. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna 
Mała Panew w Turawie . 
Pan Wójt wskazał, iż  aby rozwiązać Związek jako ostatnia gmina musimy wcześniej  podjąć 
w/w uchwałę. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała Nr XXVIII/245/2013 w sprawie  zmiany Statutu Związku 

Gmin Dolna Mała Panew w Turawie . 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu do 3 lat wraz z uzasadnieniem dot. najemców pomieszczeń gospodarczych -
garaży położonych w Radawiu przy ul. Szkolnej 22/P. Bochenek, Qach- Laskowska,  
Nawrocka i Piguła/. Umowa zawarta została na 3 lata i wygasła z dniem 30 czerwca 2013 
roku. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała Nr XXVIII/246/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na zawar-

cie kolejnej umowy najmu do 3 lat. 

Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pan Wójt wskazał, iż po czterech miesiącach okazało się, że  według  norm stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  są za wysokie i trzeba  będzie je urealnić. Zmiany 
dot. § 2 pkt 2 uchwały Nr XVIII/172/2012 było : 
pojemnik 80 l- -36 zł, -  obecnie – 15 zł 
pojemnik 120 l – 37,50 zł ,-  obecnie -18 zł 
pojemnik 140 l – 60 zł , – obecnie -20 zł 
pojemnik 240 l – 100 zł, - obecnie – 35 zł 
pojemnik 1100l – 475 zł, - obecnie 80 zł. 
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 jaw-
nym podjęta została uchwała Nr XXVIII/247/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustale-

nia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

Przewodnicząca odczytała pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie tenisa stołowego. 
Mistrzostwa odbędą się w Gorzowie Śląskim dnia 14 grudnia 2013 roku . Udział biorą radni 
wszystkich szczebli, Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowanie, Prezydenci Miast i ich Zastęp-
cy oraz Sekretarze Urzędów. Udział trzeba zgłosić do 09 grudnia 2013 roku/pismo w załą-
czeniu/. Odczytała również pismo z Urzędu Skarbowego dot. oświadczeń majątkowych, 
wskazując, iż każdy wie jakie poprawki należy dokonać. 
 
Ad.6. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

� jeżeli chodzi o pożary to w pierwszej kolejności zawiadomione są jednostki w krajo-
wym systemie ratowniczo- gaśniczym 
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� 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 . Wystąpiliśmy z pismem do  LUZ – Sp.z 
o.o. do Opola  o rozważenie uruchomienia kursu autobusowego na trasie Zębowice-
Knieja - Ozimek-Opole odpowiedzi na razie nie ma /pismo w załączeniu/. 

� studzienka nie była robiona, gdyż koparka miała awarię 
� droga Borowiany – Knieja – jest to droga leśna ,można jedynie ja porównać jeżeli to 

będzie możliwe, trzeba jechać ostrożnie, zwrócimy się do nadleśnictwa o dostarcze-
nia kamienia, a my postaramy się wyrównać 

� krzaki i obcięcie gałęzi – prace zostaną wykonane w okresie zimowym 
� zepsuta huśtawka w Radawiu – będzie rozebrana, gdyż może dojść do wypadku 
� wałęsające się psy – mamy uchwałę , zgłosimy weterynarzowi, który sprawdzi czyje 

są psy i je wyłapie 
� trójkąt w Radawiu – znowu wystąpimy z pismem do dyr. Hadama , aby zapewnił kra-

węźniki 
Następnie radna Dorota Wons poprosiła sołtysów, aby poinformowali osoby starsze o spo-
tkaniu z policjantem, który  wskaże jak nie dać się oszukać przez osoby podające się za pra-
cowników różnych instytucji oraz jak się nie dać okraść. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła sołtysów o pytania : 
Sołtys Radawia - Marian Królak wnioskował o postawienie  pojemnika z piaskiem  do posy-
pania drogi kościelnej w razie gołoledzi 
Sołtys Knieji –Teresa Twardawska wnioskowała, o wyczyszczenie rowu przy posesji Kątna-
Proszewski, o dostarczenie śmietników ulicznych-wiszących oraz o  odpowiednie zatrzyma-
nie się autobusu tj. na przystanku, a nie koło domu .  
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 26 listopada   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.8 .  
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji Pani Przewodnicząca dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXVIII 

w VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice, informując, iż w dniu 08 grudnia 2013 roku o 
godzinie 1500  w Domu Spotkań odbędzie się Biesiada Bożonarodzeniowa , a  ostatnia w tym 
roku sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 17 grudnia 2013 roku o godzinie 1100. 
 
 
 
 
Protokółowała : 

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


