
Protokół Nr XXXIII/2014

z obrad XXXIIIsesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia 

17 czerwca 2014 roku .

XXXIIIw szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz.900 do godz.1135.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych,pan Wójt, sołtysi , pracownicy
urzędu i Pani  Zuzanna Potępa-Będzińska – przedstawiciel firmy IGO Sp.zo.o.z Katowic

– 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) Aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata
2014-2017

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
5) zamiany nieruchomości
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołów 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  i  panią  Zuzannę
Potępa-Będzińskąstwierdzając na podstawie listy obecności quorum pozwalające na
prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 15osób/.

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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację
zadania  w  zakresie  dróg  powiatowych.  Proponowany porządek  wraz  z  poprawką
poddano pod głosowanie ,głosowało 15 radnych,  oddano za – 15,  przeciwnych-0,
wstrzymujących  0,  tym  porządek  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie  .Protokoły  z
poprzednich sesji podano w obieg radnym.
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Ad.4.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła panią Zuzannę Potępa - Będzińską o
omówienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji  programu Ochrony Środowiska dla
Zębowice na lata 2014 – 2017 wskazując ,iż celem programu jest  realizacja założeń
dokumentów strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej
Państwa i Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 z
perspektywą  do  roku  2018,  a  także  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu
oleskiego  na  lata  2013-2016  z  perspektywą  na  lata  2017-2020.  Jego  istota  jest
skoordynowanie  ,  zaplanowanych  w  programie  działań  z  administracją  rządowa  i
samorządową(Urząd  Marszałkowski,  Starostwo  Powiatowe)oraz  przedsiębiorcami  i
społeczeństwem  gminy.  Wszystkie  w/w  grupy  powinny  współpracować  zarówno  w
zakresie tworzenia jak i sukcesywnego wdrażania programu. Kolejnym celem programu
jest  zapewnienie  efektywnego  i  sprawnego  wykorzystania  środków  finansowych,  na
działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania środków
przez jednostki  samorządowe na szczeblu gminnym na realizację  określonych zadań
środowiskowych.  Program ma także na celu  dążenie  do sukcesywnej  poprawy stanu
środowiska  w  gminie  oraz  ograniczenie  negatywnego  wpływu  na  środowisko  źródeł
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie
jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska .
Pytania mieli następujący radni :
 Zbigniew Kula –zapytał od jakiej strony jest badana woda
 Pani Zuzanna Potępa-Będzińska wskazała, iż od strony Libawy
 Wilhelm Rybol – zapytał, co oznacza woda zanieczyszczona
 Pani  Zuzanna  Potępa  –  Będzińska  wskazała,  iż  jest  to  związane  z

nieczystościami(zbiorniki nieszczelne)
 Więcej  pytań nie  było  i  pani  przewodnicząca Gabriela  Buczek podziękowała  pani

Zuzannie  Potępa-Będzińskiej  za  omówienie   projektu  uchwały  i  przystąpiono  do
następnego punktu obrad  - wolne wnioski i zapytania radnych:

 Krzysztof  Kurowski  –  wnioskował  o  postawienie  progu  zwalniającego  na  ulicy
Stawowej w Radawiu

 Edyta Czeredrecki – wnioskowała o wyczyszczenie rowu wzdłuż ulicy Opolskiej w
Zębowicach(pismo w załączeniu) oraz o naprawę dziur na ulicy Adama Mickiewicza w
Zębowicach

 Damian Ledwig – wskazał na kiepskie wykaszanie traw w Radawiu ,  wnioskował o
przełożenie lamp na ulicy Stawowej w Radawiu oraz zapytał o wyjazd osób, które
otrzymały zaproszenia  miasta partnerskiego Birkenfeld

 Zbigniew  Kula  –  wnioskował  o  zwróceniesię  do  Nadleśnictwa  o  remont  ścieżki
rowerowej w kierunkuPruskowa oraz zobowiązanie ich do utrzymania porządku

 Dorota Wons – wnioskowała o naprawę dziur na ulicy Borowiańskiej od p.Gabryś do
torów oraz o wykoszenie pobocza przy torach w Zębowicach

 Konrad  Jendrzej  –wnioskował  o  naprawę  dziur  na  ulicy  Krętej  w  Knieji  w  stronę
kościoła

 Erwin Wencel – zapytał o remont w szkole w Radawiu, chodzi o właz gdzie sypie się
miał i wodę w piwnicy.

 Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad.
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Ad.5.

Prowadząca  obrady  przewodnicząca  Rady  Gminy  pani   Gabriela  Buczek  odczytała
projekt  uchwały  w  sprawie  Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy
Zębowice na lata 2014-2017.
 Pytania mieli następujący radni:
 Krzysztof Kurowski – zapytał, czy będą budowane oczyszczalnie 
 P. Wójt wskazał, iż został złożony wniosek o dofinansowanie do 203 oczyszczalni
 Dorota Wons–zapytała, czy będzie budowana sortownia w Kosicachoraz czy będzie

bezpieczna dla mieszkańców
 P. Wójt wskazał, iż nie gmina tylko prywatny przedsiębiorca chce budować sortownię

w Kosicach tam gdzie cegielnia, ale wcześniej musi uzyskać pozwolenie Dyrektora
Ochrony Środowiska .

Więcej  pytań nie  było  i  przystąpiono do głosowania  ,  głosowało  15radnych,  oddano
głosów za -15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta
została  uchwała  Nr  XXXIII/291/2014  w  sprawieAktualizacji  Programu  Ochrony
Środowiska dlaGminy Zębowice na lata 2014- 2017.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  absolutorium  z  tytułu

wykonania budżetu za 2013 rok wraz z uzasadnieniem. Następnie poprosiła panią
skarbnik Irenę Dzikowską o odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu.Pani skarbnik odczytała uchwałę Nr 93/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Zębowice
oraz uchwałę Nr 194/2014 z dnia 21 maja 2014 roku RIO w Opolu w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Zębowice z wykonania budżetu za 2013 rok.

Po  odczytaniu  uchwał  RIO,  przewodnicząca  Rady  Gminy  poprosiła  przewodniczącą
Komisji  Rewizyjnej  p.  Krystynę  Karońską  o  odczytanie  uchwały  Nr  1  Komisji
Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2014 roku  w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za
2013 rok oraz  wniosku o  udzielenie  absolutorium Wójtowi  Gminy Zębowice .Pani
przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały. Pytań
nie zadano i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów za-
15, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została
jednomyślnie   uchwała  Nr  XXXIII/292/2014  w  sprawieabsolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.

Następnie przewodnicząca Rady Gminy złożyła gratulacje Panu Wójtowi.
Pan  Wójt  podziękował  wszystkim  pracownikom  i  radzie  za  współpracę  i  słuszne
podejmowanie decyzji.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w

budżecie gminy Zębowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :
 Wilhelm Rybol – zapytał, czy droga  Radawie – Łąka jest tylko przebudowa, oraz o

całkowity koszt Busa
 Pan Wójt wskazał, iż będzie położona nowa nawierzchnia , a całkowity koszt BUSA to

kwota – 86 tys.zł.
Więcej  pytań  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania  :głosowało  15  radnych,  oddano
głosów za- 15, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta
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została jednomyślnie  uchwała Nr XXXIII/293/2014 w sprawiezmian w budżecie gminy
Zębowice na 2014 rok.
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

15  radnych,  oddano  głosów  za-15przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –  0,  tym  w
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXXIII/294/2014 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt  uchwały w sprawie  zamiany nieruchomości
wraz z uzasadnieniem. O skomentowanie tej  uchwały poprosiła pana Wójta, który
wskazał,  iż  chodzi  tu  o  działkę  na Nowej  Wsi  będącą  własnością  gminy ,  ale  w
użytkowaniu wieczystym  SHP w Zębowicach a działka za Domem Spotkań, która
może być przeznaczona na parking

Pytania mieli następujący radni :
 Dorota Wons – zapytała , kto zrobił remont w środku budynku
 Pan Wójt wskazał, iż na zewnątrz my, a w środku pan Kotarski
 Wilhelm Rybol – wnioskował, aby droga od strony odcinek ok. 20m
Więcej 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 XXXIII/295/2014 w sprawiezamiany
nieruchomości.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy do 3 lat wraz uzasadnieniem ; dot. Pani Teresy Twardawskiej działek o
pow.0,0310 ha położonej w Knieji i część działki nr 235 – zbiornik ppoż .położonej również w
Knieji .Umowa zawarta na 3 lata wygasa z dniem 24 lipca 2014 roku.
Pytań odnośnie  tego projektu  uchwały nie  było  i  przystąpiono do głosowania  :głosowało
15radnych,  oddano  głosów  za  –  15,  przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –  0  ,  tym  w
głosowaniu  jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XXXIII/296/2014  w  sprawie  wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.                                              
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Oleskiemu  na  realizacje  zadania  w  zakresie  dróg  powiatowych  wraz  z
uzasadnieniem dot. remontu drogi Radawie – Łąka jest przeznaczenie  części środków z
naszego budżetu.
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 XXXIII/297/2014 w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie dróg 
powiatowych.

Ad.6.
Odpowiedzi na wnioski zapytania radnych :

 ułożenie  progu  zwalniającego  w  Radawiu  przy  ulicy  Stawowej  –  już  wcześniej
mieszkańcy zwrócili się , czekamy na analizę, może to być przeszkodą dla naszych
rolników typu kombajn

 droga Radawie – Łąka  jest to inwestycja, środki  zostaną przekazane do Starostwa
 ulica Opolska w Zębowicach i Nowa Wieś rowy, osunęła się skarpa, wymagana jest

całkowita przebudowa, zwrócimy się z pismem do Zarządu Dróg
 dziury – będą naprawione 
 wykaszane jest wokół stawu- staw jest gminny, dzierżawi Zarząd Koła Olesno, staw

był czyszczony trzeba  należycie o niego zadbać
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 lampy ulica Stawowa w Radawiu – musi być przeprojektowanie , prace trwają
 wyjazd w miesiącu lipcu do gminy Birkenfeld – będzie to krótka wizyta , nasza gmina

będzie reprezentowana przez pana Wójta ( chodzi o koszty)
 droga leśna w kierunku Pruskowa – wystąpimy z pismem do Nadleśnictwa
 dziury na ulicy Borowiańskiej w Zębowicach i ulicy Krętej w Knieji uda się naprawić

masą asfaltową
 przejazd kolejowy nie wykaszamy, jest to trakcja rezerwowa
 szkoła w Radawiu – prace zostaną wykonane przez naszych pracowników.

Następnie pan Wójt przekazał radnym jakie czekają nas najważniejsze zadania :
 dzisiaj  Zarząd Województwa podejmie decyzję w sprawie dofinansowania budowy

oczyszczalni
 zostanie  pokryty  blachą  dach  na  zamku  ,  jest  to  uzgodnione  z  konserwatorem

zabytków, środki finansowe pokryje konserwator zabytków
 wspomniał o przystąpieniu naszej gminy do stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności,

z której będą mogli korzystać nasi przedsiębiorcy, wpisowe prawdopodobnie będzie
wynosić ok.250, 00zł.

 fundusz  sołecki  –  uchwała  została  podjęta  ,  40%  zostanie  zwrócone,  będziemy
musieli realizować zadania priorytetowe, zostanie powołana komisja, która ustali co
należy zrobić w pierwszej kolejności.

 Pan Wójt przekazał podziękowania za pracę w Stowarzyszeniach
 wskazał na problem z zaśnięciem rybami w Kadłubie Wolnym, którego problemem

jest prawdopodobnie szambo lub jakaś trutka 
Radny Wodarczyk Jan wskazał, iż ryby w stawie w Kadłubie Wolnym zdychają dlatego, że w
stawie jest za dużo ryb, a za mało wody.
Pan  Wójt  przekazał  również  informacje  dot.  starego  Ośrodka  Zdrowia,  budynek  jest
własnością pana Starosty,  do końca roku w starym Ośrodku będzie nadal przyjmował lekarz
stomatolog, jeżeli pan Starosta nie będzie wnosił sprzeciwu to GOPS zostanie przeniesiony,
obecne  warunki  nie  są  dobre,  prace  adaptacyjne  zostaną  wykonane  sposobem
gospodarczym.
Pytania mieli następujący radni :

 Jan Wodarczyk – zapytał co z drogą na Leśnioki
 Pan Wójt – wskazał, iż czekamy na odpowiedź i podpisanie z gminą
 Pan sołtys  Siedlisk  Piotr  Wodarczyk–wnioskował  o  wykoszenie  rowów na  drodze

powiatowej  w stronę Olesna i  wycięcie dużego drzewa za p.  Sporyniem i  zapytał
dlaczego dentysta na ½ etatu

 Pan Wójt  wskazał  iż p.  doktor  zwracał  się o ½ etatu dla Zębowice i  ½ etatu dla
Dobrodzienia, NFZ odrzucił i zostało ½ etatu tylko dla Zębowic

 Zbigniew Kula – wnioskował o usuniecie drzewa za przejazdem kolejowym na Nowej
Wsi za torami

 Dorota Wons – wnioskowała o ścięcie gałęzi  w stronę pana Adamskiego na ulicę
Borowiańską

 Pan Wójt – wskazał ,iż prace mogą być wykonane od miesiąca listopada 
 Urszula Skowronek – wnioskowała o wycięcie suchych drzew przed Osieckiem na

drodze powiatowej
 Radna Powiatu p.Teresa Czaja odpowiedziała, iż wniosek został już zgłoszony
 Pani  sołtys  Knieji  p.  Teresa  Twardawska-  zapytała  co  z  wałęsającymi  psami  od

p.Pielorza.
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 Pan Wójt wskazał, iż zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku sprawę
należy zgłosić na Policję i zapłacą mandat.

Pani  sekretarz Teresa Czaja odczytała pismo burmistrza Głuchołaz w sprawie udzielenia
pomocy przy usuwaniu skutków powodzi, wskazując, iż nasza gmina takiej nie udzieliła.
Radny  Damian  Ledwig  –  wskazał,  iż  jeżeli  jest  taka  możliwość  udzielenia  wsparcia
finansowego.
Pan Wójt zapytał o jaką kwotę chodzi, na co nas stać
Pani  skarbnik  Irena  Dzikowska  wskazał,  iż  sprawdzi  ile  przekazaliśmy  innym  gminom  i
przygotujemy stosowną uchwałę.
Następnie pani Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała pismo GOIKiC w Zębowicach
odnośnie spotkania konsultacyjnego przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Dinozaurów” w dniu 08 lipca 2014 roku o godz.1700 w Domu Spotkań w Zębowicach(pismo w
załączeniu) wskazując iż w/w pismo należy dostarczyć do proboszcza i odczytać na mszach.
Drugie pismo dot. podziękowania od Pani euro poseł Danuty Jazłowieckiej za gratulacje ,
które otrzymała od naszej gminy w związku z wyborem na kolejna kadencję Parlamentu
Europejskiego (pismo w załączeniu).
Wobec  zrealizowania  wszystkich  punków  porządku  obrad  przystąpiono  do  punktu
przedostatniego.
Ad.7.
Przyjęcie i przeprowadzenie głosowania  w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 18
marca 2014 roku Nr XXXI i z dnia 29 kwietnia 2014 roku Nr .XXXII, informując, iż protokoły
które zostały podane radnym do wglądu po sesji znajdować się będą w biurze Rady Gminy.
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionych protokołów-
głosowało 15 radnych.

Ad.8. 
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji Pani Przewodnicząca dziękują
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXXIII
w VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

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