
     Protokół Nr XX/2012
z obrad XX sesji szóstej kadencji Rady Gminy 
Zębowice odbytej dnia 18 grudnia   2012 roku .

XX  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1230.
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. Przedstawienie  informacji  z  działalności  Gabinetu  rehabilitacyjnego  Caritas 

Diecezji Opolskiej w Zębowicach za okres od stycznia do października 2012 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie :

1) zmiany budżetu na 2012 rok
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
3) uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
9. Zakończenie sesji Rady Gminy

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  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 :
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 Wilhelm Rybol – zapytał, czy wiadomo co było z siecią Plusa nie połączenia 
 Damian Ledwig  - zapytał o nieszczęsny trójkąt w Radawiu, oraz wskazał, aby spółkę 

wodna płacili wszyscy, którzy mają grunty rolne
 Erwin Wencel -  wskazał, na niedrożny rów koło p. Bednarka 

 Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu  tj. przedstawienie informacji z 
działalności Gabinetu Rehabilitacyjnego Stacji Caritas wskazując, iż każdy radny otrzymał 
informację  przy  zaproszeniu  na  sesję  i  możliwość   zapoznania  się  z  ilością  przyjęcia 
pacjentów i   ilością wykonania zabiegów. Pytań nie było i  przewodnicząca przystąpiła do 
następnego punktu obrad tj. podjęcia uchwał.
Pani przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok wraz z uzasadnieniem: 

o wprowadza  się  końcową  płatność  programu  „Comenius”  realizowanego  w 
Zespole Gimnazjalno-szkolnym w Zębowicach w kwocie 12 020,70 zł

o wykonanie  ponadplanowych  dochodów  w  rozdziale  85154  pozwala  na 
zwiększenie wydatków w tym rozdziale.

o na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycielek przedszkola zwiększa 
się plan o kwotę 14500 zł.

Pytania Ononie tego projektu uchwały mieli następujący radni :
 Damian Ledwig  -  zapytał, ile jest nauczycieli w przedszkolu
 Wójt – wskazał, iż 6 etatów nauczycielskich, 5 ½ administracja i obsługa

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 XX/182/2012 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 ze względu na ostatnią zmianę wartości budżetu konieczne jest podjecie tej uchwały.
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  XX/183/2012  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej 
prognozy finansowej.
Następnie przystąpiono do  uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok . 
Przed  odczytaniem  projektu  uchwały  Pani  Przewodnicząca  poprosiła  panią  skarbnik  o 
odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  przedłożonym  projekcie  uchwały 
budżetowej gminy na 2013 rok / opinia w załączeniu/.
Przewodnicząca  wskazała,  również  iż  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Budżetowej,  gdzie 
członkowie tej komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.
Przewodnicząca odczytała w całości projekt budżetu .
Pytań odnośnie  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 XX/184/2012 w sprawie  uchwalenia budżetu gminy 
Zębowice na 2013 rok.
Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała  kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej .
Opinia Regionalnej  Izby Obrachunkowej  o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej  Gminy Zębowice została odczytana przez panią skarbnik  /opinia w 
załączeniu/.
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 
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jawnym podjęta została uchwała   Nr XX/185/2012 w sprawie  uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej .
Ad.7.
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał  pani  przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – do  odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych , 
których udzielał pan Wójt :

 na ostatniej sesji radni mieli pytanie odnośnie  remontu drogi 901 do Olesna, otóż 
droga ta będzie remontowana, ale nie będzie zamknięta- ruch będzie wahadłowy

 jeżeli chodzi o sieć Plusa- to była awaria w Warszawie spłonął transformator i dlatego 
nie było połączenia 

 trójkąt w Radawiu – rura jest wkopana , jest czysty, natomiast założenie krawężnika 
jest niebezpieczne- szczególnie chodzi o ciężarówki, odwodnienie trzeba zrobić

 jeżeli chodzi o melioracje – to sprawę trzeba przedstawić na walnym zgromadzeniu, 
wskazując na niedrożne rowy przeważnie po roztopach , odczytał również pismo , 
które wpłynęło do urzędu z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Opolu w sprawie projektu remontu koryta rzeki Radawka w km 4+800-6+362 z 
prośba o partycypację w kosztach projektu w wys.10 000,00 zł/ pismo w załączeniu/.

Pytania mieli następujący radni :
 Wilhelm Rybol – wskazał, iż spółki wodne mają być przejęte przez gminę
 Wójt – tak, prawdopodobnie od 2016 roku 

Pan  Wójt   przekazał  propozycje   dot.  opłat  za  śmieci  ze  sąsiednich  gmin  i  wniósł  o 
oszczędności  np. oświetlenia .
Radny Wilhelm Rybol  zaproponował o wyłączenie oświetlenia kościoła i na drogę, natomiast 
radna Dorota Wons o wyłączenie lamp przy PKP.
Następnie  pani  przewodnicząca  odczytała  pismo   otrzymane  z  zakładu  Kształtowania 
Środowiska Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z wnioskiem o 
utworzenie  użytku  ekologicznego  wyrobiska  w  obrębie  Knieja   nr  działki  75/6/  pismo  w 
załaczeniu/.
Następnie pani przewodnicząca poprosiła sołtysów o wnioski :

 Sołtys Osiecka pan Piotr Okwieka – podziękował za wykonanie przepustu, zapytał o 
mostek oraz o odbiór  odpadów w miesiącu styczniu

Pan Wójt wskazał, iż remont mostka należy do właściciela – jest to kwestia uzgodnienia, 
odbiór  śmieci jest zgodny  z harmonogramem do m-ca czerwca 2013 roku .

 Sołtys  Marian  Królak  –  podziękował  za  założenie  wody  oraz  wypożyczenie  i 
udostępnienie samochodu

 Radna Dorota Wons zapytała o kubły z żółta klapą, gdzie wywóz przypada na marzec 
i wrzesień, a książeczki są do czerwca, czy można je napełnić

 Wójt  wskazał,  ,  że  od  lipca  można  napełniać,  gmina  będzie  odbierać  i  zmieniać 
rozwiązania 

 Radna Marianna Dylka – zapytała co z panem , który przedstawiał nam Klaster, co ze 
szkołą w Kadłubie Wolnym

 Wójt wskazał, iż pan się nagłaśniał, apotem się wyciszył, jeżeli chodzi o szkołę, to 
można przekształcić na lokum mieszkalne

 Radny Erwin Wencel – zapytał, iż w wieloletniej prognozie  finansowej na 2014 rok 
jest zaplanowana sprzedaż na kwotę 150 000,00 zł co będziemy sprzedawać

 Wójt – wskazał, iż sa to zapisy dalekosiężne , ale realizujemy rok bieżący/można np. 
sprzedać drogi, pola, starą cegielnię/
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 Radny  Wilhelm Rybol podziękował za remont rowu na Łąkach i zapytał jak będzie z 
odśnieżaniem

 Wójt wskazał, iż jeżeli chodzi o powiat to powiatowe drogi odśnieżane będą przez 
Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  KBJT  -  Bogdan  Trzaskowski,  Trzaskowski 
Tomasz,  Chęciński  Adam  oraz  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  LARIX 
Lubliniec, naszą gminę to jest zrobiony podział – Dział Gospodarczy Urzędu Gminy i 
Usługi Melioracyjne WITKOWSKI – organizacja zimowego utrzymania dróg w sezonie 
2012/2013 znajduje się na naszej stronie internetowej.

Więcej pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad sesji  tj. przyjęcia protokołu 
obrad  z poprzedniej sesji 

 Ad.9 
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 15 radnych/.

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

Protokółowała :

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