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           Protokół Nr XV/2012 
  z obrad XV sesji szóstej kadencji Rady Gminy  

Zębowice odbytej dnia 28 marca 2012 roku . 
 
XV w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowicach. Obra-
dy trwały od godz.1100 do godz.1615. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, Dyr. Małgorzata Stelmach, pani Apolonia Kle-
pacz – przedstawicielka firmy Remondis, pan Andrzej Gruca – przedstawiciel  
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, pana Józefa Karkosa oraz sołtysi i pracownicy urzę-
du – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.  

           
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 
4. Prezentacja firmy Remondis w sprawie wdroŜenia tzw. ustawy śmieciowej. 
5. Prezentacja i omówienie realizowanej uchwały dot. programu ”Opolska e- szkoła”- pani 

Dyr. Małgorzata Stelmach. 
6. Wystąpienie i przedstawienie przez pana Andrzeja Grucy warunków zorganizowania 

działalności klastra biobudownictwa ekoenergetycznego oraz Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości i Biznesu . 

7. Wolne wnioski i zapytania . 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2012 rok 
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizacje inwestycji 
4) wyodrębnienia w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
5) likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola 

w Zębowicach 
6) zwolnienia zakładu budŜetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków obrotowych 
do budŜetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe 

7) zmieniająca uchwalę nr XV/105/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23.04.2008 roku 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 
2014 

8) wydzierŜawienia nieruchomości – Miozga Bernard 
9) wydzierŜawienia nieruchomości – Gasz Ewald 
10) wydzierŜawienia nieruchomości – Sembolerus Zygfryd 
11) wydzierŜawienia nieruchomości – Panek Jan 
12) wydzierŜawienia nieruchomości Niemiec Paweł 
13) zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
14) zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
15) uchylenia uchwał wyraŜających zgodę na oddanie nieruchomości w uŜytkowanie 

wieczyste 
16) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zębowice 

17) przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2012 roku 

18) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania z 
zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

19) przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 
9.1.2-„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie 
do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

9. Odpowiedzi  na wnioski i zapytania radnych. 
10. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
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11. Zakończenie sesji .   
      

Przebieg obrad: 
Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała radnych, 
panią dyrektor, przedstawicielkę firmy Remondis, pana Andrzeja Grucę, pana Józefa Karkosa - 
Przedsiębiorcę Spółki Ecorecykling , sołtysów, pana Wójta oraz pracowników urzędu, stwierdzając na 
podstawie listy obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad/ stan radnych – 
14 osób/. 
 
Ad.3. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, który poddała pod głosowanie, 
głosowało 14 radnych, oddano za – 14, przeciwnych – 0, wstrzymujących - 0, tym porządek obrad 
został przyjęty jednogłośnie . 
Ad.4. 
Następnie poprosiła pnia Apolonię Klepacz – przedstawicielkę firmy Remondis o zabranie głosu i pre-
zentacje w sprawie wdroŜenia  tzw. ustawy śmieciowej. Nowa ustawa ,która obowiązuje od 01 lipca 
2012 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma doprowadzić do zmiany standardów usu-
wania, przetwarzania i magazynowania odpadów komunalnych. Ma sprawić, Ŝe znikną dzikie wysypi-
ska, większa ilość odpadów będzie podlegała recyklingowi, a obywatele sortujący swoje śmieci będą 
mogli płacić mniej. Ministerstwo Środowiska optymistycznie zakłada, Ŝe w ciągu 18 miesięcy od 
wprowadzenia ustawy Polska zostanie uwolniona od problemu śmieciowego. 
Jednak obowiązek zrobienia tych porządków został nałoŜony na samorządy. To gminy mają wprowa-
dzić na swoim terenie nowoczesne metody gospodarowania odpadami, a województwa wyznaczyć 
miejsca na sortowanie, spalarnie oraz kompostowanie. 
Ministerstwo Środowiska wydało kolejny akt wykonawczy do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Nowe rozporządzenie sprowadza się do stwierdzenia, Ŝe wymagania , jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, dotyczące opisu wyposaŜenia technicz-
nego, winny być określone przez radę w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieogra-
niczający konkurencji dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych. 
Urząd Marszałkowski  musi opracować Wojewódzki Plan Gospodarki Opadami, gdzie wprowadza się 
regiony gospodarki odpadami . Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami sejmik poda do kończ czerw-
ca 2012 roku .Obowiązkiem gminy będzie podjecie uchwał w sprawie: 

1. czy będzie obejmować wszystkie posesje, czy tylko te które są zamieszkałe z wyłączeniem 
sklepów 

2. jeden region –prawdopodobnie północny-Kluczbork 
3. wszystkie obowiązki /błoto, śnieg/ nas nie dotyczy uprzątanie 
4. sposób naliczania opłaty/ od osoby i od pojemnika, z zuŜyciem wody lub od powierzchni 

mieszkaniowej/ 
5. termin i tryb dokonania opłaty, sposób i zakres świadczenia usług. 

W/w uchwały muszą być podjęte do końca grudnia 2012 roku, jeŜeli rada nie uchwali do Wojewoda 
wzywa, lub wyda zarządzenie z mocą obowiązującą od lipca 2013 roku o nowym podatku śmiecio-
wym. 
W skład podatku  śmieciowego  będzie wchodzić; 

� przetarg- firma 
� tworzenie zbiornicy gminnej odpadów komunalnych 
� obsługa administracyjna systemu. 

Pytania mieli następujący radni: 
� Radna Krystyna Karońska – zapytała, czy będziemy mogli zachować te pojemniki, które teraz 

posiadamy 
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� Pani Apolonia Klepacz – w uchwale, którą będziecie podejmować trzeba zaznaczyć , Ŝe z po-
jemnikami, będzie to zaleŜne od firmy, która wygra przetarg 

� Radna Dorota Wons – wskazała, czy nie moŜna by za napoje plastikowe przy zakupie pobie-
rać kaucję, a potem w sklepie oddać 

� Pani Apolonia Klepacz- na razie nie przewiduje się opłat kaucyjnych, być moŜe jeŜeli będzie 
duŜa presja, na razie nie ma moŜliwości i pieniędzy 

� Radny Damian Ledwig – zapytał, co z workami po nawozach 
� Pani Apolonia Klepacz – wskazała, iŜ są to odpady gospodarcze, trzeba je zdać w miejscu 

zakupu 
� Radny Zbigniew Kula wskazał, iŜ jest to nacisk na ustawę 
� Pani Apolonia Klepacz wskazała, iŜ w 2004 roku powstały Związki Międzygminne, które pobu-

dowały zakłady i będzie to scedowane na Związki Międzygminne . 
Więcej pytań nie było i pani przewodnicząca podziękowała pani Apolonii Klepacz za wystąpienie. 
 
Ad.5. 
 Pani przewodnicząca  poprosiła panią dyrektor Stelmach o przedstawienie i omówienie realizacji pro-
gramu „Opolska e-szkoła” / materiały w załączeniu/.Na koniec wskazała, iŜ po sesji chętni  radni mogą 
zobaczyć całe wyposaŜenie . 
Ad.6. 
Następnie pani przewodnicząca oddała głos panu Andrzejowi Grucy, koordynatorowi projektu klastro-
wego. Pan Andrzej Gruca przedstawił tematykę dot. inwestycji w obszar gminy poprzez zorganizowa-
nie systemu Klastra Biobudownictwa Ekoenergetycznego jako związku firm i przedsiębiorców oraz 
instytucji otoczenia biznesu. Podstawowym elementem było zaprezentowanie analizy Strategii Rozwo-
ju Gminy Zębowice z uwzględnieniem inwestycji w działalność proekologiczną, ekoturystyczną, agro-
turystyczną,  biubudownictwo naturalne oraz ekoenergetyki. Wskazanie kierunków rozwoju i moŜliwo-
ści powiązań w2spółpracy biznesowej i edukacyjnej firm, gminy i organizacji pozarządowych w per-
spektywie lat 20121 – 2020. 
Następnie zaprezentował idee zbudowania systemu Klastra specjalizującego się w zakresie bibudow-
nictwa i ekoenergetyki na obszary wiejskie z moŜliwością bezpośredniego wykorzystania zasobów 
naturalnych i surowców naturalnych: gliny, słomy, drewna, trzciny, kamienia, piasku występujących na 
lokalnym obszarze gminy i powiatu. Planowany obszar współpracy klastra to obszar Śląska jako całe-
go subregionu z moŜliwością nawiązywania współpracy interregionalnej z innymi ośrodkami w kraju i 
Europie. Działalność Klastra będzie oparta o miejscową firmę działającą na terenie gminy Zębowice 
Eco-recykling Sp. z. o. o, której celem będzie rozbudowanie powiązań biznesowych budujących pod-
stawy Klastra Biobudownictwa Ekoenergetycznego jako modelowego rozwiązania dla rozwoju Gminy 
Zębowice oraz gmin w regionie śląskim i innych regionach kraju. 

� Radny Zbigniew Kula – wskazał, iŜ idea budowy domków jest dobra 
� Pani sołtys Kadłuba Wolnego p.  Aleksandra Dylka  - wskazała, iŜ pomysł jest bardzo dobry, 

ale trzeba się odpowiednio zabezpieczyć 
Więcej pytań nie było i przystąpiono do podejmowania uchwał. 
Ad.7.  
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany  budŜetu gminy Zębowice na 2012 
rok wraz z uzasadnieniem: 

o W związku ze wzrostem składki ubezpieczeniowej o 2% zachodzi konieczność zwiększenia 
wydatków na pochodne od wynagrodzeń w rozdziałach 75023 

o W celu zakończenia remontu budynku OSP w Zębowicach zwiększa się wydatki w rozdziale 
75412 o kwotę 22 000 zł 

o Na modernizację odprowadzenia wód powierzchniowych w centrum wsi Zębowice przeznacza 
się w rozdziale 60017 kwotę 64 209 zł 

o Ministerstwo spraw wewnętrznych przyznało dla naszej gminy kwotę 100 000 zł w ramach po-
działu środków na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych na odbudowę mostu nad ciekiem Po-
tok Pruskowski w miejscowości Prusków – nr dz.94/3 i przepustu nad potokiem Pruskowskim 
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w ciągu drogi gminnej nr 1028160.Ze względu na brak środków własnych niezbędnych do wy-
konania inwestycji celowe jest uruchomienie kredytu. 

o Za kwotę 8000 zl zostanie sporządzona dokumentacja dla budynku Szkoły Podstawowej w 
Radawiu celem złoŜenia wniosku od środki europejskie. 

o Syrena zostanie zakupiona dla SP w Zębowicach. 
o Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane dla budynku OSP w Zębowicach 

oraz dla budynku komunalnego przy ul. Murka 3 w Zębowicach 
o Środki na w/w wydatki pochodzić będą: 

� ze sprzedaŜy mieszkania w Osiecku- zwiększenie planu w rozdziale 70005 o kwotę 
11 000 zł 

� z otrzymanego zwrotu środków na remont świetlicy w miejscowości Knieja – rozdział 
92109-42 672,08 zł 

� z niewykorzystanych środków z roku 2011 w kwocie 168 375,60 zł 
� ze zgromadzonych odsetek w rozdziale 75814 

o Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 244 753 zł jest zniwelowane niewykorzystanymi 
środkami z 2011 roku w kwocie 183 328,02 zł oraz zmniejszenia wydatków w planie Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach o kwotę 61 424,98 zł 

o Zmiany w planie ZGKiW następują w związku z obliczeniem [prognozy wpływów z odpłat no-
saci za wodę oraz otrzymania środków z PUP w Oleśnie. 

 Pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 14 radnych, oddano głosów za-14, prze-
ciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr 
XV/127/2012 w sprawie zmiany bud Ŝetu  gminy Z ębowice na 2012 rok .  

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem: zmiana wyniku budŜetu, tj. róŜnicy pomiędzy docho-
dami i wydatkami skutkuje koniecznością podjęcia tej uchwały. 
W tej chwili salę obrad opuścił radny Norbert Larisz i w sesji uczestniczy 13 radnych . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało     13 rad-
nych, oddano głosów za-13, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta 
została uchwała Nr XV/128/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie u chwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długo-
terminowego kredytu na realizację inwestycji wraz z uzasadnieniem:  

o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało dla naszej gminy kwotę 100 000 zł w ramach 
podziału środków na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych na odbudowę mostu nad ciekiem  
Potok Pruskowski w miejscowości Prusków – nr dz.94/3 i przepustu nad Potokiem Pruskow-
skim w ciągu drogi gminnej nr 1028160. Ze względu na brak środków własnych niezbędnych 
do wykonania inwestycji celowe jest uruchomienie kredytu. 

 Pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, oddano głosów za-13, przeciw-
nych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała   Nr XX/129/2012 w 
sprawie zaci ągni ęcia długoterminowego kredytu na realizacj ę inwestycji.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wyodrębnienie w budŜecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki wraz z uzasadnieniem: 

o w naszej małej gminie, gdzie funkcjonuje 8 sołectw, wyraŜenie zgody na utworzenie funduszu 
sołeckiego wiąŜę się z rozdrobnieniem środków. Analizując moŜliwości ekonomiczne gminy w 
kontekście uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej byłoby wręcz szkodliwe dla dalszego 
rozwoju gminy zabezpieczenie wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego. Po-
mimo nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2013 rok i tak będą ponoszone wydatki na 
rzecz poszczególnych wsi. 

Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 
� Marianna Dylka – wskazała, iŜ projekt uchwały jest w porządku obrad, a nie daje się środki,  
� Wójt – wskazał, iŜ gdzie są sołectwa musi być podjęta taka uchwała, musimy popatrzeć stra-

tegicznie na potrzeby pilne , na dokończenie potrzeb popowodziowych 
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Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 13  radnych, oddano głosów za-- 12, 
przeciwnych – 1, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr 
XV/130/2012 w sprawie wyodr ębnienia w bud Ŝecie gminy środków stanowi ących fundusz so-
łecki.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie likwidacji oddziału przed-
szkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach wraz  z uzasadnieniem: 

o w związku z pozytywną opinią Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu  
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, 
oddano głosów za-- 9, przeciwnych – 2, wstrzymujących – 2, tym w głosowaniu jawnym podjęta zosta-
ła uchwała Nr XV/131/2012 w sprawie likwidacji oddziału przed szkolnego w Kadłubie Wolnym 
Publicznego Przedszkola w Z ębowicach. 
Przewodnicząca odczytała następny projekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budŜetowego – 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków 
obrotowych do budŜetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni: 

� Damian Ledwig – czy jest plan na co te środki będą przeznaczone  
� Hubert Buczek – na cele statutowe zakładu / koszty pracowników zatrudnionych w ramach ro-

bót publicznych/. 
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 13  
radnych, oddano głosów za-- 13, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym 
podjęta została uchwała Nr XV/132/2012  w sprawie zwolnienia zakładu bud Ŝetowego – Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodoci ągów w Z ębowicach z obowi ązku wpłaty nadwy Ŝki środków 
obrotowych do bud Ŝetu Gminy Z ębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały zmieniająca uchwałę Nr XV/105/08 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 232 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Radawie na lata 20087 – 2014” wraz z uzasadnieniem: 

o Gmina Zębowice, planuje złoŜyć wnioski o dofinansowania projektów pt: 
� „Budowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzy-

Ŝowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną” – Projekt współfinansowany z Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Opolszczyzna” 

� „Remont budynku uŜyteczności publicznej na potrzeby społeczno-kulturalne”. Projekt 
współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

       Jednym z kryteriów ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programów jest wpisanie pla-
nowanej inwestycji do „Planu Odnowy Miejscowości Radawie”. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, 
oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/133/2012 zmieniaj ąca uchwał ę Nr XV/105/08 Rady  Gminy Z ębowice z dnia 232 
kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu O dnowy Miejscowo ści Radawie na lata 
20087 – 2014”.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomo-
ści. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni: 

� Zbigniew Kula – zapytał, czy ta forma dzierŜawy umoŜliwi zakup tego gruntu jako pierwokupu 
� Radca Prawny – nie, nie moŜliwości 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 
radnych, oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym pod-
jęta została uchwała Nr XV/134/2012 w sprawie wydzier Ŝawienia nieruchomo ści.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomo-
ści. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni: 

� Krystyna Karońska  – zapytał, gdzie jest połoŜona ta działka, na co jest mu potrzebna 
� Wójt  – wskazał, iŜ znajduje się obok pana Górniaka  
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Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 
radnych, oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym pod-
jęta została uchwała Nr XV/135/2012 w sprawie wydzier Ŝawienia nieruchomo ści.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomo-
ści. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, 
oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/136/2012 w sprawie wydzier Ŝawienia nieruchomo ści.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomo-
ści. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, 
oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/137/2012 w sprawie wydzier Ŝawienia nieruchomo ści.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wydzierŜawienia nieruchomo-
ści. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni: 

� Krystyna Karońska  – zapytała co to jest 
� Wójt  – wskazał, iŜ jest to grunt, na którym postawione są tablice informacyjne 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 
radnych, oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym pod-
jęta została uchwała Nr XV/138/2012 w sprawie wydzier Ŝawienia nieruchomo ści. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchylenia uchwał wyraŜają-
cych zgodę na oddanie nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste. 
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, 
oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/139/2012 w sprawie uchylenia uchwał wyra Ŝających zgod ę na oddanie nieru-
chomo ści w u Ŝytkowanie wieczyste. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zgody na wydzierŜawienia 
nieruchomości. 
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 13 radnych, 
oddano głosów za-13,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/140/2012 w sprawie zgody na wydzier Ŝawienie nieruchomo ści. 
W tej chwili salę obrad opuścił radny Jan Wodarczyk i w sesji uczestniczy 12 radnych 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie zgody na wydzierŜawienia 
nieruchomości. 
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 12 radnych, 
oddano głosów za-12,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/141/2012 w sprawie zgody na wydzier Ŝawienie nieruchomo ści. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie wymagań jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebo-
wisk i spalarni zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Zębowice. 
Pytania mieli następujący radni: 

� Zbigniew Kula – zapytał, czy zachodzi konieczność podejmowania takiej uchwały 
� Radca Prawny – wskazał, iŜ przedtem Wójt Zarządzeniem  wydał zezwolenie, obecnie  musi 

być uchwałą przez radę 
 Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 12 
radnych, oddano głosów za-11,przeciwnych – 1, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym pod-
jęta została uchwała Nr XV/142/2012 w sprawie  wymaga ń jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca 
ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bez-
domnymi zwierz ętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie rząt oraz grzebowisk i 
spalarni zwierz ęcych i ich cz ęści na terenie Gminy Z ębowice. 
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Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 
2012 roku . 
Pytania mieli następujący radni: 

� Dorota Wons  – zapytała, jeŜeli jakiś przybłęda się znajdzie, jego się karmi to do kogo on na-
leŜy, kto jest za niego odpowiedzialny 

� Wójt – wskazał, iŜ ten kto go przygarnął 
 Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 12 
radnych, oddano głosów za-11,przeciwnych – 1, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym pod-
jęta została uchwała Nr XV/143/2012 w sprawie przyj ęcia Programu  opieki nad zwierz ętami bez-
domnymi oraz zapobieganie bezdomno ści zwierz ąt na terenie Gminy Z ębowice w 2012 roku. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Opolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 12 radnych, 
oddano głosów za-12,przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr XV/144/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansow ej Województwu Opolskiemu na 
realizacj ę zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała ostatni  projekt  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 – „Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług eduka-
cyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wraz z uzasadnieniem: planowany pro-
jekt pozwoli zorganizować dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz doposaŜyć Zespół Gimnazjalno-
Szkolny. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Dorota Wons – zapytała, co to znaczy  
� Wójt – wskazał, iŜ jest to projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, który pozwoli na zorganizowa-

nie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doposaŜyć Zespół Gimnazjalno-Szkolny. 
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było, i przystąpiono do głosowania, głosowało 12 
radnych, oddano głosów za-12,przeciwnych –0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podję-
ta została uchwała Nr XV/145/2012 w sprawie przyst ąpienia Gminy Z ębowice do realizacji projek-
tu w ramach Poddziałania 9.1.2 – „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dost ępie do edukacji oraz zmniejszenie ró Ŝnic w jako ści usług edukacyjnych” Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 wraz z u zasadnieniem: planowany projekt pozwo-
li zorganizowa ć dodatkowe zaj ęcia dla uczniów oraz doposa Ŝyć Zespół Gimnazjalno-Szkolny. 
 
Ad.8. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca przeszła do 
następnego punktu obrad – do zapytań i odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , których udzielał 
pan Wójt : 
 

� Radny Zbigniew Kula – zaproponował, aby wystąpić do wojewody z protestem społecznym 
w sprawie złej ustawy śmieciowej 

� Radca Prawny – wskazał, iŜ moŜna wypracować takie stanowisko, pan przewodniczący 
moŜe je przygotować 

� Radny Damian Ledwig  zapytał o wyjazdy jednostek OSP do szerszeni i os/pismo Komen-
danta Komendy Powiatowej z Olesna/ 

� Wójt – wskazał, iŜ wyrazimy zgodę na przygotowane i wyposaŜone zastępy OSP naszej 
gminy w ilości 3-ch osób z OSP Zębowice i Radawie. Natomiast przy zgłoszeniu dyŜurny 
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP powinien poinformować właściciela 
posesji o przygotowaniu środka na owady/szerszenie, osy/. 

� Radny Konrad Jendrzej wskazał, na ścięcie krzewów w rowie  na ulicy Nowej w Knieji 
� Hubert Buczek – zostanie to wykonane 
� Radna Krystyna Karońska – zapytała , co teraz ze stawem w Zębowicach 
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� Wójt – jest woda, będzie zarybiony amurami 
� Radna Dorota Wons – zapytała dlaczego nie było  w tym roku wodzenia niedźwiedzia w 

Knieji i Radawiu  - tradycja zanika  
� Radny Ledwig i Jendrzej wskazali, iŜ ze względów technicznych, jak i srogiej zimy wodzenie 

nie odbyło się 
� Radna Dorota Wons – zapytała, na co poszły środki jakie pozyskało Stowarzyszenie z „naj-

piękniejszej wsi” oraz co będzie po byłym sklepie nasiennym 
� Wójt – wskazał, iŜ w najbliŜszym czasie odbędzie się Walne Zgromadzenie i temat będzie 

poruszony, pomieszczenie po byłym sklepie nasiennym planujemy przeznaczyć pod dzia-
łalność 

� Radny Damian Ledwig zapytał, co z trójkątem w Radawiu, wnioskował, aby większe impre-
zy były organizowane w hali, a nie w Domu Spotkań, gdzie jest mniej miejsca, wnioskował,  
aby przy nowym regulaminie czystości uwzględnić formę składowania foli i worków po na-
wozach, zasugerował, Ŝe słup energetyczny z gniazdem bocianim został rozebrany, wnio-
skował o wyasfaltowanie na ulicy Szkolnej w Radawiu przy korytkach oraz wnioskował o 
zlikwidowanie altanki przy remizie OSP w Radawiu 

� Radny Zbigniew Kula wnioskował o przekopanie rowu koło sklepu  w Nowej Wsi 
� Radna Marianna Dylka wnioskował o oczyszczenie studzienek koło p. Czaja i Kowalskich w 

Kadłubie Wolnym 
� Radny Wilhelm Rybol wnioskował o ścięcie suchej topoli na górce w Poczołkowie, naprawę 

nawierzchni drogi z Kadłuba Wolnego do Siedlisk/100 m lewa strona/ oraz o naprawę za-
rwanego mostka na Łąkach przed transformatorem na drodze gminnej 

W tej chwili salę obrad opuścił radny Konrad Jędrzej i w sesji obecnie uczestniczy 11 radnych. 
� Radna Maria Wróbel zapytała co z psami pani Fritsch 
� Radna Dorota Wons wnioskowała, aby napisać pismo do pani Fritsch w sprawie wałęsających 

się psów 
� Radny Wilhelm Rybol – podziękował za wykopanie 2 km rowu 
� Radna Krystyna Karońska wskazała, iŜ po świętach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewi-

zyjnej 
� Pani sołtys Kniei –zapytała, kiedy odbędą się zebrania wiejskie 
� Pana Wójt wskazał, iŜ po świętach 
Na zakończenie pan Wójt podziękował radnym za udział w XIV Turnieju Sportowym Radnych 
Gmin Powiatu Oleskiego, który odbył się w Gorzowie Śląskim 

Ad.9. 
Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji, infor-
mując, iŜ protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji znajdować się będzie w biurze Rady 
Gminy. 
Głosowało 11 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania, tym protokół został przyjęty jed-
nogłośnie w głosowaniu jawnym. 
Ad.10 .  
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim  za udział  sesji,   
zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XV w VI kadencji  sesj ę Rady Gminy Z ębowi-
ce. 
 
 
 
 
        Protokółowała : 

 
............................................... 

/ Urszula Czernik/ 


