Protokół Nr II/2010
z obrad II sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia 14 grudnia
2010 roku.

II w szóstej kadencji sesja rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowicach.
Obrady trwały od godz.1100 do godz.1310
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pracownicy urzędu – zgodnie z
załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. ZłoŜenie ślubowania przez Wójta Gminy i stwierdzenie objęcia funkcji przez Wójta.
5. Wolne wnioski i zapytania .
6. Podjęcie uchwały w sprawie :
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
zmiany uchwały nr XXX/224/2009 Rady Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata
2010-2013
zmiana uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy
Zębowice
ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy
powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
powołania składu osobowego Komisji BudŜetu i Działalności Finansowej oraz
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług
powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki
Społecznej
powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
Prawa i Porządku Publicznego

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Przyjecie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
9. Zakończenie sesji.

Przebieg obrad :
Ad.1 i 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała
radnych, pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy obecności quorum
pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 15 osób/.
Ad.3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając cztery
projekty uchwał w sprawie :
1. powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna
Mała Panew”
2. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w
Oleśnie
3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

4. określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego
Proponowany porządek obrad wraz z poprawką poddała pod głosowanie , który to został
jednogłośnie przyjęty.
Ad.4.
Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej pani Irena Dzikowska odczytała i
wręczyła zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Zębowice panu mgr inŜ.
Waldemarowi Czaja , który to złoŜył ślubowanie o następującej treści :”Obejmując urząd
wójta gminy Zębowice, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy Zębowice. Śubowanie złoŜone z dodaniem zdania ”Tak mi
dopomóŜ Bóg”. Z chwilą złoŜenia wobec rady gminy ślubowania objął funkcję Wójta
Gminy Zębowice.
Po złoŜeniu ślubowania wszyscy obecni na sali obrad złoŜyli gratulacje panu Wójtowi.
Ad.5.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań
do pana Wójta.
- Karońska Krystyna – zapytała co, będzie z zielonymi pojemnikami na szkło
- Kula Zbigniew – wnioskował o zmianę uchwały dot. utrzymania czystości w gminie
- Rybol Wilhelm – wskazał, iŜ na przystanku autobusowym w Łąkach jest wybita szyba,
zapytał, czy to jest prawda ,Ŝe rehabilitanci pracujący w stacji Caritas
mają być zwolnieni oraz wskazał na złe odśnieŜanie dróg
- Wencel Erwin – wskazał, iŜ parking wokół kościoła w Radawiu nie jest odśnieŜony
- Czeredrecka Edyta – wskazała, aby autobus z Olesna poczekał na przyjazd gimbusa
- Wons Dorota – wskazała na wyłączenia prądu w okresie zimowym bez jakiejkolwiek
Informacji
- Skowronek Urszula – zapytała o remont mostów popowodziowych
- Larisz Norbert – zapytał, o załoŜenie oświetlenia na ulicy Stawowej w Radawiu koło
p. Niemca
Więcej wniosków nie zgłaszano, więc Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek przystąpiła
do następnego punktu obrad.
Ad.6 .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2009
Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2010 0- 2013 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
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr II/8/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/224/2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2010
– 2013.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zębowice.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,głosowało
15 radnych, oddano głosów za – 15, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr II/9/2010 w sprawie zmieniająca

uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Zębowice.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Zębowice.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr II/10/2010 w sprawie wynagrodzenia
Wójta Gminy Zębowice.
Przewodnicząca odczytała następny projekt uchwały w sprawie składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.
Przewodnicząca komisji Krystyna Karońska podała następujące kandydatury
:Czeredrecki Edyta, Dylka Marianna, Wodarczyk Jan i Wons Dorota. Radni wyrazili
zgodę na członkostwo w tej komisji.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 11 radnych/ 4 –ch nie
uczestniczyło: Czeredrecki Edyta, Dylka Marianna, Wodarczyk Jan, Wons Dorota/
Oddano głosów za-11, przeciwnych 0, wstrzymało się – 0, tym w glosowaniu jawnym
podjęta ostała uchwała Nr II/11/2010 w sprawie składu osobowego Komisji rewizyjnej
Rady Gminy Zębowice.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji budŜetu
i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ,handlu i usług
Rady Gminy Zębowice.
Przewodnicząca komisji Skowronek Urszula podała następujące kandydatury :
Czeredrecki Edyta, Dylka Marianna, Jendrzej Konrad, Kurowski Krzysztof. Radni wyrazili
zgodę na członkowstwo w komisji. Pytań nie było i przystąpiono do głosowania,
głosowało 11 radnych / 4-ch nie uczestniczyło: Czeredrecki Edyta, Dylka Marianna,
Jendrzej Konrad, Kurowski Krzysztof/. Oddano głosów za -11,przeciwnych -0,
wstrzymało się- 0, tym w glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr II/12/2010 w
sprawie składu osobowego komisji budŜetu i działalności finansowej oraz
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług Rady Gminy Zębowice
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji oświaty,
kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.
Przewodnicząca komisji Wons Dorota podała następujące kandydatury : Karońska
Krystyna, Kurowski Krzysztof, Ledwig Damian, Wróbel Maria .Radni wyrazili zgodę na
członkowstwo w komisji .Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 11
radnych/4-ch nie uczestniczyło : Karońska Krystyna, Kurowski Krzysztof, Ledwig Damian,
Wróbel Maria /. Oddano głosów 11- za ,przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0, tym w
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr II/13/2010 w sprawie składu
osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady
Gminy Zębowice.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji
rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy
Zębowice.
Przewodniczący komisji Jendrzej Konrad podał następujące kandydatury : Larisz
Norbert, Ledwig Damian, Rybol Wilhelm,. Wencel Erwin. Radni wyrazili zgodę na
członkowstwo w komisji. Pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 11
radnych/4-ch nie uczestniczyło: Larisz Norbert, Ledwig Damian, Rybol Wilhelm,/
Oddano głosów 11- za, przeciwnych-0, wstrzymało się- 0, tym w glosowaniu jawnym
podjęta została uchwała Nr II/14/2010 w sprawie składu osobowego komisji

rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady
Gminy Zębowice .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy
Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Małą Panew” w Turawie.
Podano dwie kandydatury : Buczek Gabrielę i Edytę Czeredrecką – radni wyrazili zgodę.
Przystąpiono do głosowania , głosowało – 13 radnych/Gabriela Buczek i Edyta
Czeredrecki nie głosowały/, oddano głosów 13 – za, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0,
tym w glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr II/15/2010 w sprawie powołania
przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała
Panew „ w Turawie .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady
Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Pan Wójt wskazał, iŜ w poprzedniej kadencji był przedstawicielem, ale wobec duŜej ilości
obowiązków podaje kandydaturę Marii Batkowskiej pracownika Urzędu Gminy.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych, oddano głosów
za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących się – 0, tym w glosowaniu jawnym podjęta
została uchwała Nr II/16/2010 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały został skomentowany przez Radcę, który wskazał, iŜ w uchwale Nr
XXXIX/274/2010 rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie : „od
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych, zajętych przez te podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1m2 powierzchni uŜytkowej”.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych, oddano głosów
za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących się – 0, tym w glosowaniu jawnym podjęta
została uchwała Nr II/17/2010 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt ostatniej uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego wskazując iŜ, w związku ze zmianą deklaracji podatkowej
trzeba wprowadzić nowe wzory formularzy.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych, oddano głosów
za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących się – 0, tym w glosowaniu jawnym podjęta
została uchwała Nr II/18/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy
zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.
Ad.7 .
Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych :
Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie uchwały i wskazał, iŜ nie mógł być na sesji
kiedy radni składali ślubowanie z powodu choroby.
- w środę odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Projekt zakłada przejęcie własności
odpadów przez gminy. Nowa ustawa zobowiązuje gminy do przeprowadzenia

przetargów, w których zostaną wyłonione firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od
właścicieli. Projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin taki , aby mogły one
monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i
przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne. Nowa ustawa zakłada
równieŜ wprowadzenie opłaty śmieciowej, która od właścicieli nieruchomości będzie
pobierała gmina. Opłata będzie uwzględniać koszty odbioru, transportu, zbierania ,
odzysku i recyklingu odpadów.
- wybita szyba na przystanku w Kadłubie Wolnym – Łąki została juŜ raz wymieniona –
sprawdzimy to i w razie moŜliwości naprawimy
-rehabilitanci zostaną , Rada Gminy zwiększy środki na utrzymanie
- odśnieŜanie w naszej gminie jest dobre, kaŜdy mieszkaniec wyjechał do pracy,
wszystkie drogi są przejezdne, są miejsca w Siedliskach i na Radawce, gdzie tam cały
czas zawiewa- jest tam duŜa przestrzeń. Z roku na rok koszty odśnieŜania są wyŜsze.
Zakupiliśmy pług – koszt 15 tys. zł., nie ma pomocy sąsiedzkiej, rolnicy mają sprzęt i
mogli by pomóc w odśnieŜaniu.
Radny Norbert Larisz wskazał, iŜ na Radawce odśnieŜa Jośko i Beneda
Radny Rybol Wilhelm wnioskował o postawie płotków, a radny Jendrzej Konrad o
postawienie bali słomowych.
- zgłosimy , aby autobus poczekał na przyjazd gimbusa
- energetyka miała podpisane umowy na prace , wywieszki informujące o wyłączeniu
prądu były rozwieszane na drzewach punktach niewidocznych, obecnie prace są
zakończone
- remont mostów popowodziowych zostanie przeprowadzony po otrzymaniu środków z
Ministerstwa
- oświetlenie na ulicy Stawowej w Radawiu jak i i w Siedliskach – jest problemem bo
trzeba przygotować pełną dokumentację
Radny Jan Wodarczyk zapytał kto przeprowadza remont w Osiecku
Wójt – 23% Gmina ponad 14 tys. zł., 77% - pani Parkitna Maria
Ad.8.
Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjecie protokołu obrad z poprzedniej
sesji, informując, iŜ protokół znajduje się do wglądu na Sali obrad, a po sesji znajdować
się będzie w biurze Rady Gminy.
Glosowało 15 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Przewodnicząca poinformowała radnych, iŜ następna sesja odbędzie się po świętach
dnia 20 grudnia o godz.1100 , komisja budŜetowa spotka się 28 grudnia 2010 roku w sali
urzędu gminy o godzinie 800 , następnie złoŜyła wszystkim Ŝyczenia świąteczne .
Ad.9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym
za udział w posiedzeniu , wójtowi, radnej powiatu i pracownikom urzędu gminy
zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam II sesję VI kadencji Rady Gminy
Zębowice

