Protokół Nr III/2010
z obrad III sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia 29 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.1340
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. Wolne wnioski i zapytania .
5. Podjęcie uchwały w sprawie :
1)
2)
3)
4)
5)

zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
uchwalenia budŜetu gminy Zębowice na 2011 rok
uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2010 2013
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi
na lata 2011 - 2013

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
7. Przyjecie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
8. 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 – 13 osób/.
Ad.3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając jeden
projekt uchwał w sprawie :
1. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy
poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym
Proponowany porządek obrad wraz z poprawką poddała pod głosowanie , który to został
jednogłośnie przyjęty.
Ad.4.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do
pana Wójta.
- Kula Zbigniew – wnioskował o usunięcie lub moŜliwe ścięcie drzew naprzeciwko stacji
Caritas w Zębowicach
- Karońska Krystyna – zapytała, co z odśnieŜaniem przed posesją , gdzie nikogo nie ma
są za granicą
- Dylka Marianna – zapytała, kto ma sprzątać przystanek autobusowy oraz wnioskowała
o postawienie duŜych kontenerów na śmieci koło sklepu

- Wencel Erwin – wnioskował o postawienie skrzyń z piaskiem w Radawiu koło państwa
.Bonk i Kontny
W tej chwili na salę obrad weszli radni Larisz Norbert i Ledwig Damian i w tej chwili w
sesji uczestniczy 15 radnych.
- Wons Dorota – wnioskowała o naprawę drogi Borowiańskiej tj. połoŜenie trelinki oraz
sporządzenie dokumentacji na jej naprawę
- Wodarczyk Jan – wskazał, iŜ z Poczołkowa do Kadłuba Wolnego nie jest droga
odśnieŜona/k.p.Pipy/
- Ledwig Damian – wnioskował, aby wystąpić do powiatu ościnkę drzew koło stawu w
Radawiu, /wycięcie starych i posadzenie nowych – ok.7 szt./
Więcej wniosków nie zgłaszano, więc Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek przystąpiła
do następnego punktu obrad.
Ad.6 .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budŜetowej na
2010 rok 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 III/19/2010 w sprawie zmiany uchwały
budŜetowej na 2010 rok.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej wraz z uzasadnieniem.
Pani Przewodnicząca poprosiła panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Zębowice / pismo w załączeniu/.
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 III/20/2010 w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy
Zębowice na 2011 rok, wskazując, iŜ odbyło się posiedzenie komisji budŜetu, która
pozytywnie oceniła uchwalony budŜet gminy Zębowice na 2011 rok.
Pani skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budŜetowej na 2011 rok Gminy Zębowice /pismo w załączeniu/.
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 III/21/2010 w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy Zębowice na 2011 rok.
Pani Przewodnicząca ogłosiła 15 minutową przerwę.
Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego
programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011 – 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 III/22/2010 w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011 – 2013.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy
Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 – 2013 , którego celem
jest budowanie partnerstwa między Gmina Zębowice i organizacjami pozarządowymi w
celu pełnej realizacji zadań publicznych.

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 III/23/2010 w sprawie uchwalenia
„Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata
2011 – 2013
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt ostatniej uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym.
Projekt uchwały został omówiony przez pana Wójta.
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni :
- Ledwig Damian – wskazał, aby zostawić to co było, tylko nie wypłacać za szkolenia
- Radca Prawny – wskazał, iŜ uchwała musi być kompletna ,trzeba ustalić za co są te
pieniądze, jest to ekwiwalent i Rada musi ustalić stawkę za udział i szkolenie .
- Larisz Norbert – wskazał, aby podać to na Zarząd Gminny OSP.
Radca Prawny wskazał, iŜ uchwała musi być podjęta przez Radę.
Pani Przewodnicząca wskazała, iŜ komisja budŜetu zaproponowała następujące stawki :
1. 14,00 zł. za kaŜda godzinę udziału w działaniu ratowniczym
2. 5,00 zł. za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu .
Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie propozycji stawek :
Radni Karońska Krystyna i Kula Zbigniew proponowali :
1. 14,00 zł. za kaŜda godzinę udziału w działaniu ratowniczym
2. 1,00 zł. za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu
Radny Ledwig Damian proponował :
1. 15,00 zł. za kaŜda godzinę udziału w działaniu ratowniczym
2. 1,00 zł. za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu
Przystąpiono do głosowania za stawką : 14,00 zł i 1, 00 zł. głosowało 15 radnych,
oddano głosów za – 9 ,przeciwnych – 1, wstrzymujących – 5, natomiast za stawką :
15,00 zł. i 1,00 zł. głosowało 15 radnych, oddano głosów za – 5, przeciwnych 1 ,
wstrzymujących – 9., tym stawka wynosi :
1. 14,00 zł. za kaŜda godzinę udziału w działaniu ratowniczym
2. 1,00 zł. za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu
w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr III/24/2010 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym.
Ad.7 .
Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych :
- suche drzewa znajdują się blisko jezdni, jest to droga powiatowa, trzeba zwrócić się do
pana Starosty o wydanie decyzji na wycięcie, natomiast koronę drzew moŜna przyciąć
- uchwała o utrzymaniu porządku i czystości mówi, Ŝe właściciel posesji musi dbać, jeŜeli
nie ma trzeba szukać krewnych, wydać upomnienie na koszt właściciela i jest obciąŜony
-o czystość na przystanku autobusowym powinna dbać Rada Sołecka, moŜna dać
upomnienie jeŜeli wie się kto to zrobił, miejsca przy sklepach, gdzie stoją kontenerysprzedawca musi przewidzieć ile sprzedaje i na swój koszt ustawić kosz, gdzie będzie
składać
- skrzynie z piaskiem zostaną postawione
- ulica Borowiańska jest to droga powiatowa i o naprawę trzeba wnioskować u pana
Starosty

- odśnieŜanie – są odcinki, gdzie jest otwarta przestrzeń i bez przerwy zawiewa, na tyle
ile mamy moŜliwości to robimy.
- jeŜeli chodzi o drzewa koło stawu w Radawiu, to zostały ścięte drzewa zagraŜające,
przycięte korony drzew na tym odcinku drogi w 2008 roku, natomiast trzeba geodezyjnie
ustalić, czy drzewa znajdują się w pasie drogowym- odcinek drogi powiatowej, czy w
działce naszego stawu gminnego.
Następnie Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek omówiła spotkanie z Panem
Wojewodą i szefową Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
m.i. w sprawie ustawowego zakazu łączenia funkcji radnego z wykonywaniem innej
działalności/kolizje/, procedura wygaszania mandatu radnego, oświadczenia majątkowe
– terminy, najczęstsze uchybienia .
W tej chwili salę obrad opuściła radna Urszula Skowronek i w sesji uczestniczy 14
radnych.
Ad.8.
Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie 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.
Głosowało 14 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
.
Ad.9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym
za udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję,
wypowiedziała formułę ”zamykam III sesję VI kadencji Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :
...............................................
/ Urszula Czernik/

