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Protokół Nr XV/2020 

z obrad XV sesji Rady Gminy Zębowice 

z dnia 29 września 2020 roku 

w godz. 13.07 do godz. 17.38 

 

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

w Zębowicach. Obrady trwały od godz. 13.07 do godz. 16.38. 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 radnych, Zastępca Wójta, radca prawny, Skarbnik 

Gminy oraz pracownicy urzędu gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Wystąpienie Pana Prezesa firmy Niga. 

5. Wnioski i interpelacje Radnych - forma pisemna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie. 

    a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok, 

    b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

    c. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 

    d. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice, 

    e. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

    f. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

    g. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia 

stawek czynszu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług 

komunalnych, 

    h. uchylenia uchwały Nr. XIV /92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

7. Przyjęcie stanowiska rady dotyczącego otrzymanej skargi. 

8. Informacja o  ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego 

 z siedzibą w Kluczborku.  

9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 

11. Sprawy różne. 

12.  Przyjęcie protokołu obrad  sesji  Rady Gminy Zębowice z dnia 30.06.2020 r. 

13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 

 

 

Przebieg obrad: 

 

Ad.1-2 

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

Zastępcę Wójta oraz pracowników urzędu. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził 

quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad.3 

Przewodniczący zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowe punkty: 

- Wystąpienie Pana Prezesa firmy Niga, 

- Przyjęcie stanowiska rady dotyczącego otrzymanej skargi. 

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”- 11 głosów 

Głosów przeciw oraz wstrzymujących nie było. 

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

poprawkami. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

Porządek obrad sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 

O zabranie głosu poproszono Prezesa firmy Niga, Pana Tadeusza Gawrona, który przedstawił 

obecną sytuację dzierżawionej przez jego firmę nieruchomości, oraz odpowiedział na zadawane 

pytania. 

 

Ad. 5 

Przystąpiono do kolejnego punktu obrad sesji Rady Gminy - wnioski i interpelacje Radnych - forma 

pisemna.      

Interpelacje w sprawie wycinki drzew złożyła radna Justyna Janczyk. 

Sołtys sołectwa Kadłub Wolny Pan Mariusz Czaja poruszył temat odbioru odpadów foliowych od 

rolników oraz bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu po ostatnim zdarzeniu (odpadnięcie tynku ). 

Następnie na obrady sesji poproszono pracowników Urzędu Gminy w celu złożenia wyjaśnień  

dotyczących pracy w urzędzie. 

 

Ad. 6 

Przystąpiono do omawiania projektów uchwał: 

 

a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok. 

Po odczytaniu projektu uchwały Pani Skarbnik odpowiedziała na zadane pytania. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Zębowice na 2020 rok. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/96/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie  

zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok.  

 

     b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  

finansowej. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 
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Głosy ,,za”- Dragon Marcin, Janczyk Justyna, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk 

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/97/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy finansowej. 
 

c. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

 

Po odczytaniu uchwały i dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

Głosy ,,za”- Janczyk Justyna, Loch Łukasz, Psyk Leon, Sykoś Agnieszka, Zacha Karina, Magnes 

Krzysztof. 

Głosy „wstrzymujące się” - Ledwig Damian, Dragon Marcin, Katzy Damian, Sikora Sebastian, 

Wons Dorota. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/98/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości. 
 

d. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice. 

 

Do projektu uchwały zaproponowano wprowadzenie poprawek dotyczących wytycznych 

w lokalach gastronomicznych (§8 pkt.6), które przegłosowano poprzez podniesienie ręki. 

Radnych poproszono o głosowanie poprzez podniesienie ręki. 

Głosy ,,za” - 9 głosów 

Głosów „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

 

Do projektu uchwały zaproponowano wprowadzenie poprawek dotyczących wytycznych 

w zakładach rzemieślniczych (§8 pkt.8), które przegłosowano poprzez podniesienie ręki. 

Radnych poproszono o głosowanie poprzez podniesienie ręki. 

Głosy ,,za” - 10 głosów 

Głosów „wstrzymujących się” – 1 głos. 

 

Nie było pytań ani uwag radnych do projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Zębowice. 

 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/99/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice. 
 

e. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi. 

Po odczytaniu projektu uchwały i dyskusji przystąpiono do głosowania. W głosowaniu nie brała 

udziału radna Karina Zacha (wyszła). 

Głosowało 10 radnych, w głosowaniu jawnym. 



4 

 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/100/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów    

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Ogłoszono 5 min. przerwy 

Po przerwie przystąpiono do omówienia kolejnego projektu uchwały. 

 

f. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radny Krzysztof Magnes zaproponował zmniejszenie przyjętej wcześniej podczas obrad komisji 

stawki na 20 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/101/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

g. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, 

ustalenia stawek czynszu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia 

usług komunalnych. 

 

Po odczytaniu Przewodniczący omówił powód podjęcia uchwały. Nie było pytań ani uwag radnych 

do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/102/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia 

wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek 

czynszu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług komunalnych. 

 

h. uchylenia uchwały Nr. XIV /92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na   ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

Po odczytaniu uchwały poproszono Pana Michała Pawełczyka o wyjaśnienie konieczności 

uchylenia uchwały a następnie przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

W załączeniu podjęta uchwała: 

Nr XV/103/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchylenia 

uchwały Nr XIV/92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na   

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy. 
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Ad.7 

Przyjęcie stanowiska rady dotyczącego otrzymanej skargi. Po odczytaniu treści skargi 

Przewodniczący odczytał przygotowane po komisji stanowisko Rady Gminy. 

Radnych poproszono o głosowanie poprzez podniesienie ręki. 

Głosy ,,za”- 8  

Głosy „przeciw” – 1 

Głosy „wstrzymujące się” - 2 

 

Ad.8 

Przewodniczący odczytał informację o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla 

Subregionu Północnego z siedzibą w Kluczborku.  

 

Ad.9 

Następnie z-ca Wójta Gminy przedstawił „Informację z działalności Wójta Gminy w okresie mię-

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

realizacji zaplanowanych inwestycji  oraz spraw bieżących. 

 

Ad.10 

Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.11 

Radna Dorota Wons podziękowała za rozwiązanie problemów zgłoszonych w złożonej przez nią 

interpelacji. 

Radna Karina Zacha odczytała otrzymaną odpowiedź na złożoną przez siebie interpelację. 

Radny Marcin Dragon w imieniu sołtysa Siedlisk podziękował za dokończenie budowy przystanku. 

 

Ad.12 

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

z dnia 30 czerwca 2020 roku. 
Głosowało 11 radnych, w głosowaniu jawnym. 

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

Leon, Sikora Sebastian, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota, Zacha Karina, Magnes Krzysztof. 

 

Ad.13 

Prowadzący obrady podziękował wszystkim za przybycie na sesję, oraz wypowiedział 

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

 

 

  Protokolant:         Prowadzący obrady 

Aneta Antczak            Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                              Damian Ledwig 


