Protokół Nr VII/2015
z obrad VII sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia
1 września 2015 roku

VII w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz. 09.00 do godz. 10.00. Na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15 radnych, Wójt Gminy Zębowice, sołtysi, pracownicy urzędu oraz zaproszeni
goście – zgodnie z załączona listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Porządek obrad :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji .
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
Podjęcie uchwały w sprawie :
1) zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przebieg obrad:
Ad. 1 i 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała
radnych, sołtysów, pana Wójta Gminy, 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
projekty uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.
Proponowany porządek obrad został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.
Ad. 4
Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do Pana Wójta:
Wencel Erwin – sprawa szamba przy odczytywaniu liczników wody
Czeredrecka Edyta – prośba mieszkańców o wywóz śmieci przy ul. Opolskiej 50, Nowa Wieś

Ledwig Damian – szkoda i ich szacowanie
Królak Marian – dom , przy którym występują suche konary, które są zagrożeniem dla linii
elektrycznych tam przebiegających
Ledwig Damian – modernizacja światła w Radawie. Projekt istnieje, a oświetlenia nadal nie
ma
Wons Dorota – zawieszenie folii na słupie energetycznym
Wróbel Maria – wywóz drzewa, pomimo istniejącego zakazu, przez ciężkie samochody na
Borowianach powodujące uszkodzenia na asfalcie
Ledwig Damian – dowóz do szkoły dzieci i wynajem autobusu
Więcej pytań nie było.
Ad. 5
Prowadząca obrady Pani Gabriela Buczek przeczytała projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok. Pytania do projektu uchwały mieli następujący radni:
Marcin Dragon – o ile zwiększyła się kwota na fotowoltaiki?
Pani Skarbnik – 187 tys
Ledwig Damian – koszt tego przedsięwzięcia ?
Pani Skarbnik – dofinansowanie 586 tys, a całkowity koszt 901 tys.
Dorota Wons – ile osób się zdeklarowało?
P. Wójt odpowiedział, iż są montowane na 3 obiektach publicznych oraz na 28 obiektach
fizycznych
Larisz Norbert – zdejmujemy z oświetleń 47 tys zł.
Wilhelm Rybol – czyli są to zmiany, o których mówiono na zebraniach sołeckich
Damin Ledwig – na jakiej podstawie tworzona listę osób na fotowoltaiki?
Pan Wójt odpowiedział, że wszystko zawarte jest w protokołach z zebrań wiejskich i wtedy
osoby się nie zgłaszały, a Urząd Marszałkowski ogłosił, że zostało 15 dni do zgłoszenia
projektu. I było to na 3 obiekty publiczne, a reszta fizyczne. Było zgłoszonych 7-8 osób, gdy
firma zaczynała już sporządzać namiary nawet po zakończonych namiarach pozostały jeszcze
3 miejsca. Z naszej strony zrobiliśmy wszystko , by inne osoby mogły się zapisać 9 września
zastępca wójta uda się na szkolenie i będzie kolejna okazja, by wziąć udział w takim
przedsięwzięciu.
Dorota Wons – czy ta informacja ukazała się w gminnym informatorze?

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że temat ten był poruszany 2 grudnia na sesji.
Damian Ledwig – w BIP była informacja, że jedna osoba ma 2 solary, czy taka sytuacja jest
możliwa?
Pan Wójt odpowiedział ,że jest, ale jedynie w przypadku budynku i gdzie drugi obiekt to np.
garaż.
Dragon Marcin – jakie zmiany zaszły w załączniku nr 1?
Pan Wójt – dotyczące Kadłuba i Osiecka
Pani Skarbnik powiedziała także o niezrealizowanych przez sołectwa fakturach z funduszy
sołeckich. Fundusz ustalany był w tamtym roku, a nadal nie ma faktur za zadania, które miały
być już zrealizowane i fundusze są nie wykorzystane.
Dragon Marcin – jeżeli mamy zaoszczędzone pieniądze to możemy z nich korzystać
Pani Skarbnik – nastąpiła zmiana pod koniec października, bo zmiany trzeba wprowadzić
uchwała Rady Gminy
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym 11 opowiedziało się za przyjęciem, 1 –
przeciw i 3 osoby się wstrzymały. Uchwała Nr VII/55/2015 w sprawie zmiany budżetu
Gminy Zębowice na 2015 rok została podjęta.
Ad. 6
Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o odpowiedź na wnioski i zapytania radnych.
Liczniki - Jeżeli jest niskie zużycie wody to nie wolno zmuszać do założenia oczyszczalni,
ponieważ nie będzie ona przy niskim zużyciu poprawnie funkcjonować.
Damian Ledwig – są gospodarstwa, które korzystają ze studni
Pan Wójt odpowiedział, że możliwe jest to, że służy ona do poboru wody dla bydła i nie
należy mieszać oczyszczalni z takim użytkowaniem wody.
Śmieci na Opolskiej - były tam przez cały czas gromadzone, a teraz gdy gmina przejęła gosp.
śmieciami to mieszkańcy chcą, by gmina wywoziła śmieci. Wynajęcie kontenera to koszt 700
zł i za to zapłacą pozostali mieszkańcy objęci systemem. Potrzeba jest tam co najmniej 4
kontenerów i całkowity koszt wyniesie ok. 8-12 tys i będzie to tylko marnowanie pieniędzy
na ludzi, którym się nie chce.
Susza - Gmina przystąpi do szacowania strat jak będą złożone wnioski.
Suche konary - Istniejące suche konary zgłaszamy do starosty i następnie przyjeżdża komisja
i ocenia czy konary wymagają pielęgnacji czy wycięcia
Wilhelm Rybol zgłosił sucha topole na trasie Szemrowice – Kadłub Wolny

Modernizacja oświetlenia Radawie - Rok temu planowana była planowana modernizacja,
która miała po stojącej linii i dopóki nie będzie projektu związanego z linią oświetleniową to
nie ma zgody na postawienie oświetlenia.
Borowiany wywóz drzewa – Nadleśnictwo mówi , że to są przewoźnicy, a przewoźnicy
mówią, że muszą te drzewo wozić. Ale będzie wystosowana prośba do dzielnicowego, by
zareagował w tej sytuacji.
Dowóz dzieci – Rada przegłosowała uchwałę z PKS Kluczbork , a godziny będą podane
w informatorze gminnym.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Pan Wójt wyraził prośbę do radnych o podjęcie
inicjatywy w sprawie przebudowy drogi na trasie Grodziec – Zębowice, ponieważ pismo
zostało już wystosowane w tej sprawie do starosty.
Pani Przewodnicząca zaproponowała, by na następną sesje Rady Gminy zaprosić starostę
oleskiego.
Pan Norbert Larisz poruszył jeszcze temat braku wody w rzece w Radawie.
Ad. 7
Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad przystąpiono do punktu
przedostatniego, gdzie zdecydowano, że przyjęcie i przeprowadzenia głosowania w sprawie
przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji odbędzie się na kolejnej sesji Rady Gminy.
Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za
udział w sesji, zamykając sesję, wypowiedziała formułę „zamykam VII w siódmej kadencji
sesję Rady Gminy Zębowice”.
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