
Protokół Nr XX/2021 
z obrad XX sesji Rady Gminy Zębowice 

z dnia 20maja 2021 roku 
 
XX w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali Domu Spotkań w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz. 13:00 do godz. 16:07. W sesji uczestniczyło na początku 
13 radnych, od godz. 13:25 - 14 radnych, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy oraz 
pracownik urzędu gminy. 
 
Obecni radni: 
 

1. Gabriela Buczek 
2. Marcin Dragon 
3. Justyna Janczyk 
4. Damian Ledwig 
5. Krzysztof Magnes 
6. Łukasz Loch 
7. Leon Psyk 
8. Sebastian Sikora 
9. Linda Swoboda 
10. Agnieszka Sykoś 
11. Aleksandra Wierszak 
12. Dorota Wons 
13. Karina Zacha 
14. Jacek Respondek 

 
Nieobecni radni: 
1. Damian Katzy 

 
 
Na początku obrad Radni chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego płk rez. Tadeusza 
Śmigielskiego, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy, który był zatrudniony na stanowisku 
Inspektora OC. 
 
Przedstawienie porządku obrad. 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Wnioski i interpelacje Radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok 
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 
bezprzetargowym 
d. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Zębowice 
e. zmiany uchwały 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 najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także 
zasad świadczenia usług komunalnych 
f. zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Gminy Zębowice w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. 
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 
8. Sprawy różne. 
9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.03.2021 r 
10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 
 
Przebieg obrad: 
 
Ad 1-2. 
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy –pan Damian Ledwig, który przywitał 
wszystkich obecnych na sesji. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził 
quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad 3. 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po pkt 5 podjęcie uchwał, 
kolejny pkt Stanowisko Rady Gminy w sprawie remontu dróg powiatowych przebiegających 
przez Gminę Zębowice. Radnych poproszono o głosowanie przez podniesienie ręki w 
związku z wprowadzoną zmianą. Dodatkowy punkt został jednogłośnie przyjęty do porządku 
obrad. 
Porządek obrad po zmianach 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Wnioski i interpelacje Radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 
a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok 
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 
bezprzetargowym 
d. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Zębowice 
e. zmiany uchwały 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 najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także 
zasad świadczenia usług komunalnych 
f. zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Gminy Zębowice w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. 
6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie remontu dróg powiatowych przebiegających przez 
Gminę Zębowice 



7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. 
9. Sprawy różne. 
10. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.03.2021 r 
11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy. 
 
Następnie Pan Damian Ledwig poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z 
naniesionymi poprawkami. Radnych poproszono o głosowanie. Głosy ,,za”-13, głosów 
przeciw oraz wstrzymujących nie było. 
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. (13:06:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (13): 
Krzysztof Magnes, Linda Swoboda, Marcin Dragon, Aleksandra Wierszak, Agnieszka 
Sykoś, Sebastian Sikora, Łukasz Loch, Dorota Wons, Justyna Janczyk, Karina Zacha, 
Damian Ledwig, Leon Psyk, Gabriela Buczek 

 BRAK GŁOSU(2): 
Damian Katzy, Jacek Respondek 

 
Ad 4. 
Wnioski i interpelacje radnych. (13:07:00 

 
Radni złożyli następujące interpelacje: 
1. Radna Dorota Wons zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina Zębowice ma podpisaną 
umowę z jakąkolwiek oczyszczalnią na odbiór osadów/nieczystości płynnych z 
przydomowych oczyszczalni oraz czy są podejmowane jakieś działania w tym zakresie. 
2. Radna Justyna Janczyk zwróciła się z prośbą o aktualizację znaku wskazującego 
numerację ul. Szkolnej w Kniei. 
 
Ad 5. 
Przystąpiono do omawiania projektów uchwał w sprawie (13:08:00): 
 
 a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok (13:08:00) 
Po odczytaniu projektu uchwały Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie oraz odpowiedziała 
na zadane pytania. Po konsultacjach wprowadzono do projektu poprawkę dot. dotacji na 
drogę Grodziec – Knieja dodano Zębowice, po zmianach zapis brzmi: Grodziec-Knieja-
Zębowice. 
Zmiany dotyczą: 
1) w § 3 Wydatki majątkowe Dział 600 Rozdział 60014 – wydatki o charakterze dotacyjnym 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne-modernizacja drogi powiatowej Nr 17380 O „Grodziec-
Knieja-Zębowice”, 
2) w § 4 w poz. II Dotacje celowe, wprowadza się zapis: Lp. Dział 4.600, Rozdział § -6014-
6300; Wyszczególnienie-Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie – pomoc finansowa z 
przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Nr 1738 O „Grodziec-Knieja-
Zębowice”, 
3) w załączniku Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2021 roku, 
II Dotacje celowe Lp. Dział 4.600, Rozdział § -6014-6300 -Dotacja dla Starostwa 
Powiatowego w Oleśnie – pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację drogi 
powiatowej Nr 1738 O „Grodziec-Knieja-Zębowice”. 
Po dokonanych zmianach przystąpiono do głosowania. 
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Nastąpiła zmiana quorum (13:25:00) 
Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 
Do sesji dołączył radny: 

1. Jacek Respondek 
 
Głosowanie nad projektem uchwały. (13:35:00) 
Głosowało 14 radnych, w głosowaniu jawnym. 
 
Wyniki imienne: 

 ZA (14): 
Krzysztof Magnes, Karina Zacha, Marcin Dragon, Aleksandra Wierszak, Agnieszka 
Sykoś, Jacek Respondek, Sebastian Sikora, Leon Psyk, Justyna Janczyk, Linda 
Swoboda, Łukasz Loch, Damian Ledwig, Dorota Wons, Gabriela Buczek 

 BRAK GŁOSU(1): 
Damian Katzy 

 
W załączeniu podjęta uchwała: 
Nr XX/132/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok. 
 
  b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Po odczytaniu projektu uchwały i braku pytań przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 
radnych, w głosowaniu jawnym. 
 
Głosowanie nad projektem uchwały. (13:38:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (14): 
Marcin Dragon, Karina Zacha, Łukasz Loch, Jacek Respondek, Sebastian Sikora, 
Linda Swoboda, Aleksandra Wierszak, Gabriela Buczek, Agnieszka Sykoś, Dorota 
Wons, Leon Psyk, Justyna Janczyk, Krzysztof Magnes, Damian Ledwig 

 BRAK GŁOSU(1): 
Damian Katzy 

 
W załączeniu podjęta uchwała: 
Nr XX/133/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej. 
 
 c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w 
trybie bezprzetargowym 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku pytań przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 
radnych, w głosowaniu jawnym 

 
Głosowanie nad projektem uchwały. (13:45:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (14): 
Karina Zacha, Marcin Dragon, Linda Swoboda, Aleksandra Wierszak, Justyna 
Janczyk, Jacek Respondek, Agnieszka Sykoś, Leon Psyk, Dorota Wons, Krzysztof 
Magnes, Sebastian Sikora, Łukasz Loch, Gabriela Buczek, Damian Ledwig 



 BRAK GŁOSU(1): 
Damian Katzy 

 
W załączeniu podjęta uchwała: 
Nr XX/134/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 
bezprzetargowym 

 
 d. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Zębowice 
 
Po odczytaniu projektu uchwały Z-ca Wójta Pan Zdzisław Szuba wyjaśnił powód jej podjęcia, 
a następnie przystąpiono do głosowania. 
Głosowało 14 radnych, w głosowaniu jawnym 

Głosowanie nad projektem uchwały. (13:55:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (14): 
Aleksandra Wierszak, Krzysztof Magnes, Marcin Dragon, Jacek Respondek, Dorota 
Wons, Łukasz Loch, Agnieszka Sykoś, Sebastian Sikora, Karina Zacha, Linda 
Swoboda, Gabriela Buczek, Justyna Janczyk, Damian Ledwig, Leon Psyk 

 BRAK GŁOSU(1): 
Damian Katzy 

 
W załączeniu podjęta uchwała: 
Nr XX/135/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie  zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice 
 
 e. zmiany uchwały 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 najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a 
także zasad świadczenia usług komunalnych 
 
Po odczytaniu projektu uchwały Z-ca Wójta Pan Zdzisław Szuba wyjaśnił powód jej podjęcia, 
a następnie przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 radnych, w głosowaniu jawnym. 
 
Głosowanie nad projektem uchwały. (13:58:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (14): 
Krzysztof Magnes, Linda Swoboda, Aleksandra Wierszak, Karina Zacha, Jacek 
Respondek, Łukasz Loch, Justyna Janczyk, Leon Psyk, Marcin Dragon, Dorota Wons, 
Agnieszka Sykoś, Damian Ledwig, Gabriela Buczek, Sebastian Sikora 

 BRAK GŁOSU(1): 
Damian Katzy 

 
 
W załączeniu podjęta uchwała: 
Nr XX/136/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie  zmiany 
uchwały 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 najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a 
także zasad świadczenia usług komunalnych 
 
 f. zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Gminy 
Zębowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r. 
 
Po odczytaniu projektu uchwały Z-ca Wójta Pan Zdzisław Szuba wyjaśnił powód jej podjęcia, 
a następnie przystąpiono do głosowania Głosowało 14 radnych, w głosowaniu jawnym. 
 
Głosowanie nad projektem uchwały. (14:03:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (14): 
Marcin Dragon, Krzysztof Magnes, Linda Swoboda, Jacek Respondek, Łukasz Loch, 
Gabriela Buczek, Sebastian Sikora, Agnieszka Sykoś, Leon Psyk, Justyna Janczyk, 
Karina Zacha, Damian Ledwig, Dorota Wons, Aleksandra Wierszak 

 BRAK GŁOSU(1): 
Damian Katzy 

 
W załączeniu podjęta uchwała: 
Nr XX/137/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie miany 
uchwały 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 najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a 
także zasad świadczenia usług komunalnych 
 
 
Ad 6. 
Stanowisko Rady Gminy w sprawie remontu dróg powiatowych przebiegających przez 
Gminę Zębowice (14:05:00) 
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił stanowisko w sprawie remontu dróg powiatowych 
przebiegających przez Gminę Zębowice, w którym zawarta była prośba Rady Gminy 
Zębowice do Rady Powiatu Oleskiego o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie środków 
na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 1733O Łąka -Radawie o długości 1200 
metrów. Zabezpieczenia w budżecie środków na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr 1753O w miejscowości Radawie na odcinku 650 m, od skrzyżowania z ulicą Stawową do 
skrzyżowania z ulicą Krótką oraz uwzględnienia w planach remontowych zarurowania 
biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 1765O rowu na odcinku 500 metrów na Osiedlu w 
Zębowicach.   
Radni w trakcie dyskusji zwracali uwagę, że należy przygotować stanowisko, w którym RG 
zwraca się z wnioskiem o wykonanie remontów wszystkich dróg powiatowych, chodników 
przebiegających przez naszą Gminę. Radni opowiedzieli się również za zaproszeniem na 
najbliższą sesję Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Oleskiego. 
Całość dyskusji stanowi nagranie z sesji. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_zebowice&pi=51626


Przewodniczący zaproponował, żeby poprzez podniesienie ręki radni podjęli decyzję, aby  
niniejsze stanowisko zostało zmienione i podjęte na następnej sesji. 
Radni jednogłośnie byli ZA (14): Marcin Dragon, Krzysztof Magnes, Linda Swoboda, Jacek 
Respondek, Łukasz Loch, Gabriela Buczek, Sebastian Sikora, Agnieszka Sykoś, Leon Psyk, 
Justyna Janczyk, Karina Zacha, Damian Ledwig, Dorota Wons, Aleksandra Wierszak. 
 
 
Ad 7. 
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. (14:50:00) 
Wójt Gminy przedstawił „Informację z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym”, 
dotyczącą realizacji uchwał, podjętych zarządzeń, realizacji zaplanowanych inwestycji, 
ogłoszonych przetargów, pracy podległych jednostek organizacyjnych oraz spraw bieżących. 
 
Ad 8. 
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy. (15:08:00) 
 
Pan Damian Ledwig przedstawił informację z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w 
okresie międzysesyjnym. Poinformował, że wpłynęły do biura rady: sprawozdanie finansowe 
za 2020 roku oraz sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy 
Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Następnie odczytał odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia 
odnośnie zapewnienia dostępności stomatologicznej na terenie gminy Zębowice, o którą 
zwrócił się Urząd, w związku złożonym pismem w tej sprawie przez mieszkańca oraz pismo o 
przekazaniu do biura rady orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 
dot. naruszenia dyscypliny finansowej  w Urzędzie Gminy Zębowice. Na koniec 
zaproponował, żeby przygotować uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów 
dzierżawnych na terenie gminy, ponieważ która jest od wielu lat nie była zmieniana i 
należałoby ją dostosować do cen jakie obowiązują.   
 
Ad 9. 
Sprawy różne. (15:14:00) 
 
Na początku Z-ca Wójta poinformował, że została wykonana wycena budynku po byłej szkole 
podstawowej w Kadłubie Wolnymi i gruntu, która została zrobiona na dzień 29.04.2021 r. 
 
Następnie radni poruszali tematy: 
- otwarcia żłobka w Kadłubie Wolnym 

- dopłacania z budżetu gminy na żłobek, 
- żeby mieszkańców powiadomić wcześniej, że będą montowane przydomowe oczyszczalnie 

- wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni oraz o planowanych działania w tym 
zakresie, 
- przekazania przydomowych oczyszczalni osobom fizycznym, 
 
Nastąpiła zmiana quorum (15:23:00) 
Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 
Sesję opuścił radny: Jacek Respondek 
 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_zebowice&pi=51629
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_zebowice&pi=51634
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_zebowice&pi=51644


- Rada D. Wons poinformowała, że 15 maja br. (sobota) odbyła się w ramach projektu i pod 
patronatem LGD „Kraina Dinozaurów” akcja Noc Muzeów - nocne zwiedzanie muzeów i izb 
regionalnych, w której wzięły udział z naszego terenu dwie Izby Regionalne - Kadłubska i 
Zębowicka.  Dodała, że impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
- Radny L. Psyk zapytał, czy są planowane w najbliższym czasie remonty - uzupełnienie 
braków i łatanie dziur na drogach gminnych. Jednocześnie wnioskował o remont pobocza na 
zakręcie z Poczołkowa w stronę Kadłuba Wolnego, 
- Przewodniczący RG Damian Ledwig odczytał pismo, które wpłynęło do Urzędu dot. 
ponaglenia o wyjaśnienie naliczenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie. 
- Radny K. Magnes w imieniu mieszkańców ul. Głównej w Kadłubie Wolnym złożył 
podziękowania za szybką reakcję związaną z nieświecącymi lampami i udrożnieniem rowu. 
- Radna K. Zacha poprosiła  o oczyszczenie odcinka chodnika przy  ul. Dobrodzieńskiej w 
Zębowicach, 
- Radny M. Dragon zapytał, kiedy Urząd wraca do normalnego funkcjonowania. 
Wyjaśnienia w/w sprawach udzielił Wójt. 
Całość wypowiedzi stanowi nagranie z sesji. 
 
Ad 10. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2021 
roku. Nie było pytań ani uwag do protokołu. Głosowało 13 radnych, w głosowaniu jawnym. 
 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu. (16:06:00) 
Wyniki imienne: 

 ZA (12): 
Karina Zacha, Linda Swoboda, Gabriela Buczek, Aleksandra Wierszak, Agnieszka 
Sykoś, Justyna Janczyk, Sebastian Sikora, Marcin Dragon, Łukasz Loch, Krzysztof 
Magnes, Damian Ledwig, Leon Psyk 

 WSTRZYMUJE SIĘ (1): 
Dorota Wons 

 BRAK GŁOSU(2): 
Damian Katzy, Jacek Respondek 

 
Ad 11. 
Zakończenie obrad sesji (16:07:00) 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie XX Sesji 
Rady Gminy Zębowice. 
 
Protokolant:        Prowadzący obrady 

Monika Nowak       Przewodniczący Rady Gminy  
         Damian Ledwig 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_zebowice&pi=51717

