Protokół Nr XXXV/2014
z obrad XXXV sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia
30 września 2014 roku .

XXXV w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali OSP
w Zębowicach. Obrady trwały od godz.900 do godz.1030.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Wójt, sołtysi , pracownicy
urzędu oraz przedstawiciele straży i ks. Paweł zając – proboszcz parafii Zębowice –
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 :

6.
7.
8.
9.

1) zmiany budżetu gminy Zębowice
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji”
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową
ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i
Zębowice” objętej PROW na lata 2007 – 2013
4) poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków
finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego .
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Uroczyste przyjęcie samochodu pożarniczego od Komendanta PSP w Oleśnie na
rzecz jednostki OSP Zębowice.
Przyjęcie protokołów obrad z sesji z dnia 17 czerwca 2014 roku i 10 lipca 2014 roku
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 oraz przedstawicieli
straży, ks. Proboszcza,
stwierdzając na podstawie listy 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
przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zębowice,
1

wykonania planu finansowego Instytucji kultury i o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, , iż radni otrzymali w/w informacje 27 sierpnia 2014 roku .
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.

Ad.4.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań
do pana Wójta oraz o udzielenie od razu odpowiedzi :
 Zbigniew Kula - wskazał na wywóz śmieci na tak zwane dzikie wysypiska ( lasy i
na ulice Stokrotek)
 Wilhelm Rybol wskazał, na nierówny asfalt i dziury od boiska Kadłub Wolny do
drogi do Siedlisk oraz droga na Poczołków – zjazd, co z przetargiem na
oczyszczalnie
 Konrad Jendrzej – zapytał, czy nie można by wystąpić do firmy Remondis , aby
wskazane opłaty za używanie pojemników na śmieci były roczne , a nie jak
dotychczas gdyż opłata za przekaz przewyższa kwotę za używanie pojemnika
 Damian Ledwig – wnioskował o wycięcie krzewów w stronę Radawia i Łąki oraz
zapytał, czy staw w Radawiu będzie jeszcze remontowany
 Erwin Wenzel - zapytał o gwarancję zrobionej drogi Radawie- Łąka
 Marianna Dylka – wnioskowała o założenie oświetlenia przy wjeździe do Kadłuba
Wolnego (obok p.Jośko)i sprawdzenie oświetlenia od skrzyżowania do pana
Ebisia (lampy nie świecą) oraz o postawienie dwóch znaków wskazujących drogę
do Kadłuba Wolnego: jeden koło torów , a drugi w centrum Zębowic, gdyż jadąc z
Opola nie ma informacji, przyjezdni jeżdżą do Szemrowic
 Sołtys Poczołkowa – pan Psyk Leon wskazał na wywrócony drogowskaz na
drodze z Kadłuba Wolnego w stronę Szemrowic.
Odpowiedzi pana Wójta :
 Pan Wójt wskazał, iż problem ze śmieciami jest w całym kraju, trzeba by zmieni c
mentalność społeczeństwa, my mamy niską cenę za śmieci, jeżeli się widzi że
wywożą w nieodpowiednie miejsca to zgłosić/ sołtysi, radni/
 Droga powiatowa z Kadłuba Wolnego – Osiecko jest zniszczona, ale bardziej w
kierunku Knieji i Radawia , koszty są ogromne, aby to naprawić, musiała by być
cała przebudowa, związane jest to też z nieudrożnieniem rowów. Wskazał, iż
mieszkańcy mogą się zwrócić z pismem do pana Starosty poprzez radną powiatu
w terminie miesiąca września , aby potem można ująć zadanie w budżecie .
 Jeżeli chodzi o opłaty za pojemniki na śmieci to można zapłacić za cały rok, ale
jeszcze się to sprawdzimy. Najlepiej jest kupić i mieć swój pojemnik za 3miesiecznym okresem wypowiedzenia .
 Krzewy Radawie – Łąka – zadanie to można wykonać w ramach funduszu
soleckiego. Wycinka zostanie zrobiona .
 Gwarancja na wykonanie drogi wynosi 3 lata , umowy podpisuje powiat
 Założenie oświetlenia w Kadłubie Wolnym można również wykonać w ramach
funduszu sołeckiego, koszty finansowe są duże.
 Drogowskaz zostanie zabrany i wkopany w odpowiednie miejsce .
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 Staw w Radawiu – jest dzierżawca, dno było mocno porośnięte tatarakiem, trzeba
odpowiednio zarybić lub spuścić wodę, wyczyścić dno i zalać woda , aby to
zadusić.
Dyrektor ZGK – wskazał, iż nareszcie są krawężniki do Radawia na wysepkę i prosił
radnych, aby jak najszybciej wykonać to zadanie w ramach wzajemnej pomocy .
Radna Edyta Czeredrecki zapytała radną powiatu panią Teresę Czaja , czy wiadomo coś
w sprawie rur na ulicę Opolską w Zębowicach, bo odpowiedzi na pismo mieszkańcy nie
otrzymali. Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał.
Ad.5.

Prowadząca obrady przewodnicząca Rady Gminy pani Gabriela Buczek odczytała
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok wraz z
uzasadnieniem: Po zakończeniu inwestycji „rekultywacja i zagospodarowanie
składowiska odpadów w Zębowicach Malinowie dokonuje się korekty kwoty pożyczki .Ze
względu na fakt, że dotacja na „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z
budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębowice”
wpłynie w 2015 roku, spłatę przekłada się na 2015 roku. Dzięki uzyskaniu
dofinansowania w wysokości 43 538 zł oszczędnościom
w wydatkach na energie
elektryczną w rozdz.90015 – oświetlenie ulic oraz braku zainteresowania dopłatami do
budowy oczyszczalni ścieków – rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wprowadza się
operację ”Wyposażenie sal wiejskich w miejscowościach Radawie i Zębowice” oraz
zwiększa się dotację na malowanie okien w budynku GOIKiCZ. W dziale 801 – oświata i
wychowanie wprowadza się środki otrzymane z PZU.
Pytania mieli następujący radni:
 Krystyna Karońska – zapytała czego dotyczą zmniejszenia w dziale 926 –kultura
fizyczna rozdz.92695 – kwota 110 826 zł
 Pani skarbnik – wskazała, iż nie dostaniemy tej dotacji w 2014 roku tylko w 2015 roku
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 XXXV/305/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na
2014 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
15 radnych, oddano głosów za- 15, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0, tym w
głosowaniu
jawnym podjęta została uchwała Nr XXXV/306/2014 w sprawie zmiany uchwały w
spra
wie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej .
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji ”Utworzenie miejsca rekreacji i
wypoczynku wraz z budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach
Radawie i Zębowice” objętej PRFOW na lata 2007 – 2013 wraz z uzasadnieniem
wskazując, iż w dniu 20 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa o przyznanej
pomocy na w/w inwestycję. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej e celu realizacji tego
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zadania zachodzi konieczność zaciągnięcia wyprzedzającej pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Opolu.
Pani Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały.
Pytania mieli następujący radni :
 Dorota Wons – zapytała o Zębowice, o dokładne wskazanie miejsca
 Pan Wójt wskazał, iż dotyczy to miejsca za halą sportową, które będzie ogólnie
dostępne, ma to służyć mieszkańcom, drugiego miejsca w Zębowicach nie
będziemy tworzyć.
Więcej pytań nie zadano i wobec tego przystąpiono do głosowania :
głosowało 15 radnych, oddano głosów za- 13, przeciwnych-0, wstrzymujących – 2 , tym w
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr XXXV/307/2014 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji ”Utworzenie miejsca rekreacji
i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach
Radawie i Zębowice” objętej PRFOW na lata 2007 – 2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie
poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek
samorządu terytorialnego .Przewodnicząca zapytała czy są pytania odnośnie tego projektu
uchwały
Pytania mieli następujący radni :
 Dorota Wons – zapytała, czy to jest to samo o co walczył były burmistrz Zdzieszowic
 Pan Wójt wskazał, iż jest to apel Związku Gmin – Powiatów
 Zbigniew Kula – wskazał, czy to jest dobre dla naszej gminy
 Pan Wójt wskazał, iż jest to wspólne wystąpienie mające na celu zahamowanie
wypływu środków finansowych wypracowanych w danym regionie do budżetu
centralnego
 Wilhelm Rybol – wskazał, iż nasza gmina funkcjonuje dzięki dotacji
 Pan Wójt - wskazał, że jako samorząd prosimy nie żądamy.
Więcej pytań nie zadano i wobec tego przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych,
oddano głosów za- 11, przeciwnych-0, wstrzymujących – 4 , tym w głosowaniu jawnym
podjęta została uchwała Nr XXXV/308/2014 w sprawie poparcia działań mających na
celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do
budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Ad.7.
Wobec zrealizowania wszystkich punków porządku obrad przystąpiono do punktu
przedostatniego.
Przyjęcie i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia protokołów z sesji z dnia 17
czerwca 2014 roku i 10 lipca 2014 roku, 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 protokołówgłosowało 15 radnych.
Ad. 8.
Wobec zrealizowania wszystkich punktów obrad przystąpiono do uroczystego przyjęcia
samochodu pożarniczego od Komendanta PSP w Oleśnie na rzecz jednostki OSP Zębowice
Samochód przekazał pan Komendant Wojewódzkiej Komendy PSP w Opolu nadbryg. Karol
Stępień i Komendant PSP w Oleśnie Wojciech Wiecha Prezesowi jednostki Zębowice dh
Aleksandrowi Sajdykowi, życząc , aby im dobrze służył, aby jak najczęściej wyjeżdżali, ale
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tylko na ćwiczenia .Następnie samochód został poświęcony przez ks. proboszcza Pawła
Zająca. Komendant PSP Wojciech Wiecha omówił wyposażenie i działanie samochodu.
Radni i pracownicy oraz zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia samochodu .

Ad.9 .
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji Pani Przewodnicząca dziękują
wszystkim za udział w sesji, zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XXXV w
VI kadencji sesję Rady Gminy Zębowice.
Protokółowała :
...............................................
/ Urszula Czernik/
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