
     Protokół Nr XIX/2012
z obrad XIX sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 04 grudnia   2012 roku .

XIX  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1415.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Wójt,  sołtysi,  pracownicy urzędu 
– zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu
          

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji .
4. Wolne wnioski i zapytania .
5. Analiza złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
6. Rozpatrzenie  wniosków  mieszkańców  z  przeprowadzonych  konsultacji 

społecznych
7. Przedstawienie projektu budżetu na 2013 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie :

1) zmiany budżetu na 2012 rok
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
3) ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
4) uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Zębowice
5) określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za   zagospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych i prowadzących podmioty gospodarcze 
zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice

6) 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

7) postanowienia  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają 
odpady komunalne

8) określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  świadczonych  przez  gminę  w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Zębowice,  zagospodarowania  tych 
odpadów oraz odpłatności za te usługi

9) poparcia apelu w odniesieniu do „in vitro”
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
11. Zakończenie sesji Rady Gminy
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Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela Buczek,  która powitała 
radnych, sołtysów, pana Wójta  oraz  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,  który radni otrzymali 
wraz  z  materiałami  na  sesję  przy  zaproszeniu  wprowadzając  jeden  projekt  uchwały  w 
sprawie   zabezpieczenia  umowy  o  przyznanie  pomocy,   poddając  go  pod  głosowanie, 
głosowało 15 radnych, oddano za - 15 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek 
obrad  został  przyjęty  jednogłośnie.  Następnie  zgodnie  z  propozycją  radnych  protokół  z 
poprzedniej sesji podano do obiegu radnym.
Ad.4.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do 
pana Wójta :

 Wilhelm Rybol – wskazał na zniszczone pobocza przez samochody ciężarowe jadące 
przez nasza gminę zamiast  nakazanym objazdem

 Urszula Skowronek – wskazała n zniszczone pobocza w Pruskowie , z tego samego 
powodu

 Krystyna  Karońska  wskazała,  na  zniszczony  chodnik  na  ulicy  Opolskiej  w 
Zębowicach

 Zbigniew  Kula  –zapytał,  czy  można  by  naprawić  drogę  Osieczko-  Chudoba, 
zwracając się z prośbą do nadleśnictwa 

 Więcej  pytań  nie  było  i  przystąpiono  do  następnego  punktu   tj.  analiza  złożonych 
oświadczeń majątkowych radnych . Pani przewodnicząca wskazała, iż analiza wpłynęła 26 
października  2012  roku  ,  oświadczenia  zostały  wypełnione  prawidłowo  i  zgodnie  z 
przepisami,  tylko  5  osób  musi  nanieś  drobną  korektę.  Poprawki  zostaną  naniesione  i 
informacja zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego .
W następnym punkcie  przekazano spisane wnioski mieszkańców z  poszczególnych sołectw 
z przeprowadzonych konsultacji społecznych .  Pytań nie było i przystąpiono do następnego 
punktu  tj.  przedstawienie   projektu  budżetu  na  2013  rok.  Przewodnicząca  poprosiła 
przewodniczącego komisji  rolnictwa o przedstawienie wypracowanych wniosków odnośnie 
tego projektu. Członkowie komisji mieli jedynie pytanie o podatek rolny, dlaczego nie była 
wcześniej podjęta uchwała, tylko przyjęto stawkę podana przez GUS. Członkowie komisji 
wnioskowali o obniżenie stawki podatku do kwoty 70,00 zł.
Radna Krystyna Karońska wskazała, iż temat ten został omówiony na poprzedniej sesji,  i 
wspólnych  komisjach  gdzie  wskazano,  że  jeżeli  się  nie  obniża  podatku  to  nie  trzeba 
podejmować uchwały.
Wójt wskazał, iż w ubiegłym roku obniżono podatek o ok.40 tys. zł, subwencja oświatowa tez 
będzie obniżona, nie mamy możliwości rozwoju, bo jesteśmy daleko od autostrady, wskazał, 
iż będą zwolnienia, rozłożenia na raty i umożenia .
Wilhelm Rybol wskazał, iż obniżenie wyniosło buy tylko kwotę 5,86 zł

2



Konrad  Jendrzej  zaproponował,  aby  pozyskać  środki  można  by  częściowo  wyłączyć 
oświetlenie.
Pan Wójt  wskazał, iż koszt tego przedsięwzięcia wyniósł by ok.200 tys zł, i nie zwróciło by 
się to nam. Dyskusja się zakończyła i przewodnicząca wskazała, iż nad projektem budżetu 
będziemy głosować 18 grudnia 2012 roku.
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
 Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok wraz z uzasadnieniem: 

o Pismem  z  dnia  23  listopada  2012  roku  Minister  Finansów  zwiększył  subwencje 
oświatową o kwotę 30010 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki składki 
ubezpieczeniowej o 2%- zwiększenie wydatków w rozdz.80101 o kwotę 20010 zł i w 
rozdz.80110 o kwotę 10000 zł

o Powstała nadwyżkę w planie na budowę ośrodka zdrowia w Zębowicach przeznacza 
się na pokrycie braków na zakup paliwa w rozdz.60017 i 80113 oraz sporządzenie 
dokumentacji na zadanie inwestycyjne w Radawiu 

o ZGKiW otrzymał środki z PUP w Oleśnie na roboty publiczne.

 Pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 15 radnych, oddano głosów za-15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr 
XIX/173/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem :

o Wprowadzenie  nowego  zadania  wieloletniego  ”Remont  Sali  wiejskiej,  zaplecza 
kuchennego,  sanitariatów  oraz  klatki  schodowej  w  budynku  pełniącym  funkcje 
społeczno-kulturalne w Radawiu”-  dokumentacja w 2012 roku,  wykonanie w 2013 
roku - wymaga wprowadzenia zmian w/w załącznikach.

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 15 radnych, oddano głosów za-15 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr  XIX174/2012  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej 
prognozy finansowej.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia umowy o przyznanie 
pomocy.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15 
radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała  Nr XIX/175/2012 w sprawie   zabezpieczenia umowy o 
przyznanie pomocy.
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia 
taryfy  dla  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę.  W dniu  24 października  2012 roku wpłynął 
wniosek  d  o  przedłużenie  czasu  obowiązywania  dotychczasowej  taryfy  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę  przez  ZGKiW,  który  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  Wójta 
Gminy  dnia 23 października 2012 roku.
Pytania odnośnie tej uchwały mieli następujący radni:

 Damian Ledwig – zapytał, jakie jest zużycie roczne wody
 Hubert Buczek- 78 tys. rocznie 

Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały   nie  było   i  przystąpiono  do  głosowania, 
głosowało 15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała   Nr XIX/176/2012 w sprawie  ustalenia taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
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Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt   uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy Zębowice,  wskazując,  iż 
regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Oleśnie oraz również został przedstawiony na komisjach Rady Gminy.
 Pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15  radnych, oddano głosów za-- 15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr XIX/177/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymani czystości i porządku na 
terenie Gminy Zębowice.
Przewodnicząca ogłosiła 15-to minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do następnego punktu odczytania  projektu  uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice wskazując iż projekt również był przedstawiony 
na komisjach Rady Gminy.
Pytani mieli następujący radni :

 Krystyna Karońska – zapytała, czy to dotyczy np. studentów-paragraf 2 punkt 2
 Pan Wójt – tak , na stale zamieszkuje np. w Opolu
 Wilhelm Rybol – zapytał, czego dotyczy paragraf 5
 Pan Wójt – pustostanów, działek budowlanych niezamieszkałych
 Marianna Dylka – zapytała o punkt 1 pouczenia –kopia umowy
 Pan Wójt – wskazał, iż  na tej podstawie zostanie wydana decyzja śmieciowa. 

Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania, 
głosowało 15 radnych, oddano głosów za-- 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr XIX/178/2012 w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Zębowice.
Przewodnicząca odczytała następny projekt uchwały 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. W/w projekt również był 
przedstawiony na komisjach .
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15  radnych, oddano głosów za-- 15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr XIX/179/2012   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.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a 
powstają odpady komunalne.

 Krystyna Karońska zapytała, czy to dotyczy szkół, przedszkoli i urzędu
 Pan Wójt – tak.

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15  radnych, oddano głosów 
za-- 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr  XIX/180/2012   w  sprawie  postanowienia  o  odbieraniu  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne.
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Przewodnicząca  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  rodzaju 
dodatkowych  usług  świadczonych  przez  Gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Zębowice, 
zagospodarowania tych odpadów oraz odpłatności za te usługi.
Pytania mieli następujący radni :

 Wilhelm Rybol – zapytał, jakie to są dodatkowe usługi
 Pan Wójt – wskazał, takie ,które nie mieszczą się w tych pojemnikach np. zima
 Marianna  Dylka  –  w  paragrafie  2  –koszty  wyposażenia  nieruchomości  –kosze 

kupujemy, czy wydzierżawiamy
 Pan Wójt – jest to obowiązek właściciela posesji- można kupić lub wydzierżawić

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15  radnych, oddano głosów 
za-- 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr  XIX/181/2012   w  sprawie  określenia   rodzaju  dodatkowych  usług 
świadczonych przez  Gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Zębowice, 
zagospodarowania tych odpadów oraz odpłatności za te usługi.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała  ostatni projekt  uchwały w sprawie  poparcia 
apelu do „In Vitro” i naprotechnologii wraz z apelem do władz samorządowych wysłanych 
przez Polskie Stowarzyszenie obrońców Życia Człowieka / apel w załączeniu/.
Po burzliwej dyskusji przystąpiono do głosowania , głosowało 15  radnych, oddano głosów 
za-- 4, przeciwnych – 4, wstrzymujących – 7, tym w głosowaniu jawnym  w/w projekt uchwały 
nie został podjęty.
W tej  chwili  sale obrad opuścili  radni : Urszula Skowronek i Krzysztof Kurowski i  w sesji 
obecnie uczestniczy 13 radnych .
Ad.8.
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał  pani  przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , 
których udzielał pan Wójt :

 Jeżeli  chodzi  o  objazdy  –  są  to  drogi  wojewódzkie  ,  tablice  ze  znakami  są 
postawione, my nie mamy wpływu, kierowcy kontaktują się poprzez GPS

 Chodnik na ulicy Opolskiej – sprawa jest załatwiona , sprawca ma naprawić chodnik
Następnie pani przewodnicząca poprosiła sołtysów o wnioski :

 Sołtys Osiecka pan Piotr Okwieka – wnioskował o :
 naprawę mostka przy zbiorniku wodnym
 zabezpieczenie energetyczne w klubie
 przeniesienie lampy  obok Gaika na koniec wsi.

Pan  Wójt  wskazał,  iż  rury  są  zarwane  –  będzie  to  załatwione,  będzie  przeprowadzony 
przegląd  instalacji  elektrycznej  w  klubie  w  najbliższym  czasie  oraz  wyślemy  pismo  do 
Taurona o przeniesienie lampy.
Radny Damian Ledwig – wnioskował o przeniesienie słupa telefonicznego z ulicy Szkolnej w 
Radawiu  na  plac  kościelny  oraz  o  umożliwienie  dostępu  do  wody w stawie  w Kadłubie 
Wolnym /w czasie pożaru pobieranie wody/i ogrodzenie stawu.
Radny  Wilhelm  obol  zapytał,  jak  ośrodek  zdrowia  będzie  wybudowany,  jak  to  będzie  z 
lekarzem.
Pan Wójt wskazał, iż będzie podpisana umowa z lekarzem, będzie płacił czynsz, remonty 
będą po stronie gminy, wszystko będzie zależne od sporządzonej umowy.

 Ad.9 
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W ostatnim punkcie obrad przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia  protokołu z sesji 
z dnia 04 grudnia  2012 roku , informując, iż protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a 
po sesji znajdować się będzie w biurze Rady Gminy. Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała 
się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu /głosowało 13 radnych/.

Ad.10 . 
W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  sesji  Pani  Przewodnicząca  dziękując 
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam XIX w 
VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

...............................................
/ Urszula Czernik
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