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Protokół Nr XIV/2020 

z obrad XIV sesji Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 czerwca 2020 roku 

w godz. 13.00 do godz. 16.40 

 

 

 
XIV w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali Domu Spotkań  

w Zębowicach. Obrady trwały od godz. 13.00 do godz. 16.40. 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, radca prawny, 

Skarbnik Gminy oraz pracownicy urzędu gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Raport o stanie gminy Zębowice za rok 2019 - debata. 

    a. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania. 

5. Sprawozdanie Finansowe. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  Zębowice za 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

    b. absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok. 

    c. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok. 

    d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

    e. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  przesyłu na nieruchomości stanowiącej wła-

sność   Gminy  Zębowice. 

    f. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – projekt uchwały wycofany podczas obrad, 

    g. określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właści-

cieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy. 

    h. rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkań-

ców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie 

częstotliwości. 

    i. rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego 

8. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice        

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

9. Informacja o odbiorze  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od lipca 2020 roku. 

10. Wnioski i interpelacje Radnych. 

11. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 

13. Sprawy różne. 

14. Przyjęcie protokołu obrad  sesji  Rady Gminy Zębowice z dnia 21.02.2020 r. 
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15. Przyjęcie protokołu obrad sesji  Rady Gminy Zębowice z dnia 05.05.2020 r. 

16. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 

 

Przebieg obrad: 

 

 Ad.1 i 2 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – pan Damian Ledwig, który przywitał radnych, 

Wójta Gminy, Zastępcę Wójta oraz pracowników urzędu. Przewodniczący na podstawie listy 

obecności stwierdził quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.3 

Przewodniczący zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy pkt – odczytanie 

„Sprawozdania za rok 2019 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 

Zmiany nastąpiły również w projekcie uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej. 

O odczytanie zmian została poproszona pani skarbnik Jadwiga Sajdyk. 

Po wyjaśnieniu konieczności wprowadzenia zmian, radni poprzez podniesienie ręki głosowali nad 

przyjęciem wniosku formalnego do porządku obrad. 

Radnych poproszono o głosowanie poprzez podniesienie ręki. 

Głosy ,,za”- 12 głosów 

Głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było. 

Następnie Pan Damian Ledwig oddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z naniesionymi 

poprawkami. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

Porządek obrad sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Kolejnym punktem obrad sesji Rady Gminy była debata nad raportem o stanie gminy Zębowice     

za rok 2019.  

Dorota Wons zaproponowała dodanie dodatkowych informacji do raportu. Ogłoszono 10 minutową 

przerwę, w trakcie której sformułowano, a następnie po przerwie odczytano treść uzupełnienia: 

 

W ramach działalności organizacji pożytku publicznego i innych stowarzyszeń wskazuje się na 

następujące dokonania: 

- udział Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie w projekcie „Opolska Gwiazda Europy”, 

- udział TSKN w projekcie „Opolskie bez tajemnic”, 

- działalność Izb Regionalnych w Kadłubie Wolnym, Radawiu i Zębowicach w zakresie upowszech-

niania lokalnej tradycji i historii” 

Następnie przystąpiono do przegłosowania uzupełnienia, które jednogłośnie przyjęto. 

Przewodniczący Rady Gminy również wniósł uwagi do raportu dotyczące realizacji fundszu sołec-

kiego oraz usuwania wyrobów azbestowych w 2019 r. 
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Pan Wójt odpowiedział, że usuwanie azbestu jest przeprowadzane co 2 lata, co do funduszu sołec-

kiego, to zadania są ustalane bez analizy a potem okazuje się, że do budowy altany jest wymagany 

projekt, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne projektant nie wywiązał się z umowy i pod koniec roku 

trzeba było przekazać dokumenty innemu projektantowi. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/87/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania. 

 

Ad. 5-7 

Przystąpiono do omówienia kolejnego punktu – Sprawozdanie finansowe. 

Nie było pytań ani uwag radnych do sprawozdania. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały     

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/88/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

 

Przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały, w sprawie absolutorium z tytułu wykona-

nia  budżetu za 2019 rok. 

Pani Skarbnik została poproszona o odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głos za-

brała również przewodnicząca komisji rewizyjnej, która odczytała protokół z posiedzenia komisji   

z dnia 10 czerwca 2020 roku. 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania  

budżetu za 2019 rok. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/89/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium 

z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok. 
 

Ogłoszono 5 min. przerwy 

Po przerwie przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały, w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Zębowice na 2020 rok. Pan przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice 

na 2020 rok. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 
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Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany bu-

dżetu Gminy Zębowice na 2020 rok. 

 

 

Przewodniczący odczytał projekt kolejnej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej. 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finansowej. 

 

Przewodniczący odczytał projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebno-

ści przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność  Gminy  Zębowice. Następnie głos zabrał Wójt 

Gminy, który wyjaśnił cel podjęcia takiej uchwały. 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności  przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność  Gminy  Zębowice.  

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności  przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność  Gminy  

Zębowice. 

 

Przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

Głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił zapisy projektu uchwały. 

Przewodniczący zapytał o sytuację dotyczącą żłobka, który zgodnie z obietnicami miał być już 

czynny. 

Wójt odpowiedział, że takie były zapewnienia ze strony firmy, obecnie prace są już na ukończeniu  

i prawdopodobnie od września żłobek będzie otwarty. 

Pan przewodniczący zaproponował zmianę w projekcie uchwały, zobowiązującą wykonawcę do 

otwarcia żłobka. 

W wyniku dyskusji podjęto decyzję o wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

Radnych poproszono o głosowanie poprzez podniesienie ręki. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk Leon, Respondek 

Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota. 

Głosy „wstrzymujące się” - Janczyk Justyna, Zacha Karina. 
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W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

 

Przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały, w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Przewodniczący odczytał projekt  uchwały, a następnie poprosił panią Katarzynę Helios-Wieczorek  

- pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Zębowice,        

o omówienie projektu uchwały. 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie określenia górnych stawek opłat za 

odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowią-

zani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/93/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia 

górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieru-

chomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi na rzecz gminy. 

 

Przewodniczący odczytał projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia 

uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola 

elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 

Następnie o zabranie głosu poproszono Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków Pana Leona 

Psyka, który uzasadnił treść projektu uchwały. 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozy-

cją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/94/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia 

petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy 

przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego o coraz szerszym zakresie często-

tliwości. 

 

Przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przed-

miocie zmiany przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Następnie ponownie o zabranie głosu poproszono Pana Leona Psyka, który uzasadnił treść projektu 

uchwały.  

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Głosowało 12 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha 

Karina. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XIV/95/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia 

petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 

Ogłoszono przerwę. 

Ad.8 

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji wieloletniego 

programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego, o którego odczytanie poproszono Sekretarza Gminy. 

 

Ad.9 

Informację o odbiorze  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od lipca 2020 roku przedstawiła  

Pani Katarzyna Helios-Wieczorek, a także udzieliła odpowiedzi  na pytania radnych. 

Ad.10 

W kolejnym punkcie obrad radni zgłaszali swoje wnioski i interpelacje. 

Karina Zacha wystąpiła z wnioskiem dot. uporządkowania chodnika przy ul. Dobrodzieńskiej         

w Zębowicach. 

 

Dorota Wons złożyła interpelację dot. odnowienia ławek obok stawu w Zębowicach, przycięcia 

gałęzi zasłaniających widoczność przy ul. Opolskiej oraz umocnienia pobocza przy ul. Oleskiej. 

 

Marcin Dragon podziękował w imieniu mieszkańców za ukończenie budowy przystanku w Siedli-

skach i zapytał Wójta Gminy czy stary przystanek będzie rozebrany. Pan Wójt potwierdził. Radny 

zgłosił również problem rowu/przepustu na drodze do Osiecka, który wymaga remontu. 

Ad.11 

Następnie Wójt Gminy przedstawił „Informację z działalności Wójta Gminy w okresie międzyse-

syjnym”, dotyczącą realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, realizacji funduszy sołeckich, realizacji 

zaplanowanych inwestycji  oraz spraw bieżących. 

 

Ad.12 

Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.13 

Sprawy różne. 

Dorota Wons zapytała co będzie ze starymi przystankami autobusowymi i czy planowana jest ich 

rozbiórka. 

Pan Wójt poparł propozycję radnej o wyburzeniu przystanków. 

Sesję opuściła radna Karina Zacha. 

Damian Ledwig poruszył sprawę problemu dojazdu do szkół średnich, zaproponował żeby  

w okresie wakacyjnym podjąć już kroki i porozmawiać z firmą LUZ. 

Wójt odpowiedział, że musimy najpierw rozeznać ile osób planuje dojeżdżać, aby przewoźnik mógł 
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zaproponować  rozkład jazdy. 

Rozpoczęła się dyskusja na ten temat. 

Przewodniczący poruszył również kwestię braku stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Zębowicach. 

Linda Swoboda podziękowała w imieniu mieszkańców Kadłuba Wolnego za uporządkowanie tere-

nu boiska.  

Sebastian Sikora zapytał czy będą usuwane znaki „stop” na przejazdach kolejowych. 

Wójt odpowiedział, że co do organizacji ruchu zarządca drogi musi uzgodnić to z policją. 

 

Ad.14-15 

Głos zabrał Przewodniczący, który poprosił radnych o głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji 

w dniu 21 lutego 2020 roku. 
Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 5 maja 2020 roku. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Respondek Jacek, Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.16 
Prowadzący obrady wszystkim serdecznie podziękował za przybycie na sesję, oraz wypowiedział 

słowa ,,zamykam XIV w ósmej kadencji sesję Rady Gminy  Zębowice”. 

 

 

 

 

  Protokolant:         Prowadzący obrady 

Aneta Antczak            Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                              Damian Ledwig 

 


