P r o t o k ó ł Nr I/2010
z obrad I sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia 01 grudnia 2010 roku.
01 grudnia 2010 roku w „Domu Spotkań w Zębowicach odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady
Gminy Zębowice, rozpoczynająca szóstą jej kadencję. Obrady trwały od godz.1200 do 1350
Sesje otworzył i prowadził Senior Radnych – Jan Wodarczyk, który powitał wszystkich radnych,
Z- cę Wójta Gminy, Radcy Prawnego oraz pracowników Urzędu Gminy / lista obecności w
załączeniu/.
Rozpoczęto ją od wręczenia radnym zaświadczenia o ich wyborze, przez przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej Teresę Czaja.
Następnie , zgodnie z art.23.a Ustawy o Samorządzie Gminnym, radni złoŜyli ślubowanie .
Poprosił najmłodszego wiekiem radnego pana Krzysztofa Kurowskiego o odczytanie z listy kolejno
z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a następnie kaŜdego wyczytanego radnego poprosił o
powstanie i potwierdzenia woli złoŜenia ślubowania słowem ”Ślubuję”, a po słowie ślubuję kaŜdy
radny dodatkowo wypowiedział formułę” Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Przewodniczący obrad – senior radny Jan Wodarczyk stwierdził, iŜ z chwilą złoŜenia ślubowania
wszyscy radni objęli obowiązki radnego Gminy Zębowice.
Następnie odczytał proponowany porządek obrad sesji, który był przygotowany przez zwołującego
sesję przewodniczącej poprzedniej kadencji panią Gabrielę Buczek a radni otrzymali wraz z
zaproszeniem na sesję.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, celem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy.
5. Zgłaszanie kandydatów do funkcji Przewodniczącego Rady Gminy .
6. Przeprowadzenie głosowania .
7. Podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora .
9. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
10.Przeprowadzenie głosowania.
11.Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
12.Wybór Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
13.Podjęcie uchwał stwierdzających wybór.
14.Interpelacje radnych Rady Gminy.
15.Wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad sesji i prowadzący obrady radny
Senior - Jan Wodarczyk stwierdził, iŜ Rada Gminy
będzie obradować na według
przedstawionego porządku obrad.

Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej w ilości trzech radnych.
Zgłoszono następujących kandydatów : radna Krystyna Karońska, Edyta Czeredrecki i Urszula
Skowronek.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w tej Komisji.
Przystąpiono do głosowania za podanym składem komisji : głosowało 15 radnych, oddano 15
głosów - za, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie :
Przewodnicząca – radna Krystyna Karońska
Członek – Edyta Czeredrecki
Członek – Urszula Skowronek
Przewodniczący stwierdził, iŜ Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia
wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Prowadzący obrady radny Jan Wodarczyk poprosił Radcy Prawnego mgr Michała Pawełczyka o
wskazanie przeprowadzenia sposobu głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy .
Radna Edyta Czeredrecki zgłosiła radną Gabrielę Buczek podkreślając jej słuŜebną rolę i prace
wobec Gminy i jej mieszkańców.
Więcej kandydatur nie było i przewodniczący obrad – Jan Wodarczyk zapytał o wyraŜenie zgody
na kandydowanie ,radna Gabriela Buczek wyraziła zgodę, rozdano karty – 14 kart i przystąpiono
do tajnego głosowania, w którym nie brała udziału kandydująca na tę funkcję radna Gabriela
Buczek .
Radni kolejno wrzucali karty do urny. Następnie Komisja Skrutacyjna wyjęła karty z urny i policzyła
głosy oraz Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Krystyna Karońska odczytała protokół z
głosowania , gdzie radna Gabriela Buczek otrzymała na stan 15 radnych, głosowało 14, – 13
głosów - za, niewaŜny- 1 głos.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Zębowice została radna Gabriela
Buczek.
Przewodniczący obrad radny Jan Wodarczyk pogratulował wyboru i odczytał uchwałę Nr I/1/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.
W dalszej części przekazał prowadzenie obrad sesji nowo wybranej Przewodniczącej Rady Gminy
– radnej Gabrieli Buczek.
W krótkiej prezentacji Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek podziękowała za wybór i
podkreśliła słuŜebną rolę Rady i Samorządu wobec Gminy i jej Mieszkańców oraz objęła
prowadzenie obrad sesji .
Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy .
Radna Urszula Skowronek zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Kulę, natomiast radna
Krystyna Karońska zgłosiła kandydaturę radnego Norberta Larisza.
Przewodnicząca obrad Gabriela Buczek zapytała radnych czy wyraŜają zgodę na kandydowanie :
radny Zbigniew Kula – wyraził zgodę, natomiast radny Norbert Larisz – nie w związku z pełnioną
pracą i dyspozycyjnością, wtedy radny Damian Ledwig zgłosił kandydaturę radnej Doroty Wons.
Przewodnicząca zapytała czy wyraŜa zgodę . Radna Dorota Wons nie wyraziła zgodny ze względu
na sytuację rodzinną związaną z dyspozycyjnością.
Wobec powyŜszego pozostał jeden kandydat - radny Zbigniew Kula. Rozdano – 14 kart i
przystąpiono do tajnego głosowania , w którym nie brał udziału radny Zbigniew Kula.

Po wyjęciu kart z urny Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
Krystyna Karońska odczytała protokół z głosowania wskazując, iŜ na stan 15 radnych, głosowało
– 14,oddano 13 głosów – za, przeciw -0, wstrzymujących – 1.
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zębowice został radny Zbigniew Kula.
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek pogratulowała wyboru i odczytała uchwalę
Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice.
Wiceprzewodniczący Zbigniew Kula podziękował za wybór i zaufanie .
Przewodnicząca Gabriela Buczek ogłosiła 5 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
Przewodnicząca poprosiła radnych o zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Radny Konrad Jendrzej zgłosił radną Krystynę Karońską, więcej kandydatur nie było, radna
Krystyna Karońska wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania ,w którym nie brała udziału radna
Krystyna Karońska, na stan 15 radnych głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów – za,
przeciw-0,wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr I/3/2010 w
sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca poprosiła radnych o zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Komisji
Oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.
Radny Wilhelm Rybol zgłosił kandydaturę radnej Doroty Wons , więcej kandydatur nie było, radna
Dorota Wons wyraziła zgodę. Przystąpiono do głosowania ,w którym nie brała udziału radna
Dorota Wons, na stan 15 radnych głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów – za,
przeciw-0,wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr I/4/2010 w
sprawie wyboru przewodniczącego komisji oświaty,kultury fizycznej,zdrowia i opieki
społecznej .
Przewodnicząca poprosiła radnych o zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Komisji
rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego.
Radny Norbert Larisz zgłosił kandydaturę radnego Damiana Ledwiga, natomiast radny Zbigniew
Kula zgłosił kandydaturę Konrada Jendrzej. Radny Damian Ledwig i Konrad Jendrzej wyrazili
zgodę .
Przystąpiono do głosowania, w ktorym nie brali udziału kandydujący : na stan 15 radnych - radny
Damian Ledwig otrzymał 3 głosy – za, przeciw - 11, radny Konrad Jendrzej otrzymał 10 głosów –
za, przeciw – 1, wstrzymujących – 3 , tym w głosowaniu jawnym Przewodniczącym Komisji został
Konrad Jendrzej.
Przewodnicząca odczytała podjęta w głosowaniu jawnym uchwałę Nr I/5/2010 w sprawie wyboru
przewodniczącego komisji rolnictwa,leśnictwa,ochrony środowiska, prawa i porządku
publicznego.
Przewodnicząca poprosiła radnych o zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Komisji budŜetu
i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług.
Radny Konrad Jendrzej zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Skowronek, radna Karońska Krystyna
zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Kurowskiego.
Radna Urszula Skowronek wyraziła zgodę , natomiast radny Krzysztof Kurowski – nie wyraził
zgody w związku z pełnioną pracą.
Przystąpiono do głosowania , w którym nie brała udziału radna Urszula Skowronek, na stan 15
radnych głosowało 14 radnych, oddano 14 głosów – za, przeciw - 0,wstrzymujących – 0, tym w
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr I/6/2010 w sprawie wyboru przewodniczącego
komisji budŜetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
handlu i usług.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek podziękowała radnym za wybór przewodniczących

poszczególnych komisji Rady Gminy, wskazując, iŜ na następnej sesji Rady Gminy wybierzemy
członków do poszczególnych komisji, których skład osobowy wynosi 5 członków wraz z
przewodniczącym.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie interpelacji, wniosków i
zapytań do pana Wójta :
- Norbert Larisz – wnioskował o podanie informacji o akcji „zima”- telefony , osoby odpowiedzialne
oraz o postawienie dodatkowej skrzynki z piaskiem kolo remizy w Radawiu, jak
równieŜ o sprawdzenie umów na wywóz śmieci – ile jest podpisanych umów,
oraz czy jest przymus wywozu śmieci od kaŜdej posesji
- Krystyna Karońska – wnioskowała o odśnieŜenie drogi na ulicy Opolskiej
- Zbigniew Kula – wnioskował o odśnieŜenie i naprawę drogi-ścieŜki koło remizy w Zębowicach
oraz o uregulowanie gospodarki śmieciowej na terenie naszej gminy
- Konrad Jendrzej – wnioskował o remont i naprawę drogi powiatowej w Knieji koło państwa
Świerczyńskich oraz posypanie drogi piaskiem
- Marianna Dylka – wskazała, iŜ pani sołtys z Kadłuba Wolnego zgłosiła, iŜ przyznany jej fundusz
sołecki został zabrany- dlaczego
- Damian Ledwig – wnioskował , aby uchwały budŜetowe na sesję były na czas przygotowane ,
szczególnie chodzi o uchwały budŜetowe wprowadzane na sesji jako
dodatkowy punkt
- Dorota Wons – wnioskowała, o połoŜenie asfaltu na ulicy Borowiańskiej do torów
Więcej wniosków nie było i pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła zastępcę Wójta pana
Edmunda Langosza o udzielenie odpowiedzi na zadane interpelacje radnych :
- akcja „zima” nr telefonów i osoby odpowiedzialne za odśnieŜane są takie same jak w roku
ubiegłym, informacje te zostaną podane na naszej stronie internetowej, dodatkowe skrzynki z
piaskiem zostaną postawione , jest przymus wywozu śmieci/reguluje to ustawa o czystości, kto się
nie wywiązuje podlega karze do 5 tys.zł. a za nie posiadanie umowy osoby te muszą być ścigane
- odśnieŜanie drogi na ulicy Opolskiej zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za ten rejon
- droga ta zostanie odśnieŜona, ustawa o utrzymaniu czystości reguluje regulamin, który rada
moŜe zmienić, prowadzone są rozmowy, odbędzie się spotkanie , Gmina w drodze przetargu
wybierze firmę
- jest to droga powiatowa, wystąpimy z pismem do Zarządu Dróg powiatowych
- środki funduszu sołeckiego nie zostały Ŝadnemu sołectwu zabrane. Środki miały być
wykorzystane w czerwcu 2010 roku . Ze względu na zaległości w przekazywaniu przez Ministra
Finansów podatku dochodowego od osób fizycznych, sołectwa, które nie wykorzystały środków do
końca III kwartału nie mogły wykorzystać zaplanowanych kwot w całości.
- uchwały budŜetowe wprowadzane do porządku obrad na danej sesji są szczegółowo omawiane i
wyjaśniane
-połoŜenie asfaltu na ulicy Borowiańskiej będzie zaleŜne od posiadanych środków, jest to droga
publiczna, wymagany jest projekt i pozwolenie budowlane, pani skarbnik Irena Dzikowska
wskazała, iŜ projekt budŜetu na 2011 rok został ustalony. Wprowadzenie nowego zadania
uwarunkowane będzie wskazaniem źródła jego finansowania .
Następnie pani sekretarz Teresa Czaja odczytała pismo od Wojewody Opolskiego w sprawie
obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy
publicznych- w zakresie terminów oraz sankcji za ich niedotrzymanie /pismo w załączeniu/.

Na koniec sesji Przewodnicząca Gabriela Buczek przypomniała radnym o złoŜeniu do 31 grudnia
2010 roku oświadczeń majątkowych w 2-ch egzemplarzach i sankcji wygaśnięcia mandatu, w
przypadku niedopełnienia tego obowiązku.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za udział w
posiedzeniu radnym , Wójtowi, i pracownikom urzędu gminy , zamykając sesję , wypowiedziała
formułę „zamykam I sesję VI kadencji Rady Gminy Zębowice.
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/ Protokółowała : Urszula Czernik /

