
Protokół Nr II/2014
z obrad II sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia

16 grudnia 2014 roku

II w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz. 9.00 do godz. 12.30.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, Zastępca Wójta Gminy Pan Edmund
Langosz,  sołtysi,  pracownicy  urzędu,  oraz  zaproszeni  goście  –  zgodnie  z  załączoną  listą
obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Zębowice,
2) uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok,
3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
4) składu  osobowego  komisji  rolnictwa,  leśnictwa,  ochrony

środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice,
5) składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia
      i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice,
6) składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej
      oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług
      Rady Gminy Zębowice,
7) składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice,
8) powołania  przedstawicieli  Gminy  Zębowice  do  Zgromadzenia

Związku Gmin „Dolina Mała Panew” w Turawie,
9) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2014 r.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2

Obrady prowadziła  Przewodnicząca  Rady Gminy – Pani  Gabriela  Buczek,  która  powitała
radnych,  sołtysów,  Pana  Zastępcę  Wójta  Gminy,  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, wprowadzając dwa
projekty uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.
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Proponowany porządek obrad wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i jednogłośnie
przyjęty.

Ad.4

Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań
do Pana Zastępcy Wójta:
- Wilhelm Rybol wskazał, na problem nierówności na drodze powiatowej Knieja – Grodziec
spowodowanych wyrastającymi korzeniami,
- Marcin Dragon zwrócił uwagę na konieczność wykoszenia poboczy przed zimą na drodze
od torów w kierunku Kniei,
- Norbert Larisz  wskazał na tworzące się zagłębienie na ul. Ludowej w Radawiu oraz na
niebezpieczny rów na skrzyżowaniu ul. Zamkniętej i Opolskiej,
- Maria Wróbel zgłosiła problem nowych dziur, które pojawiły się na drodze Borowiany –
Knieja,
- Damian Ledwig – wnioskował o pomoc dla samotnie mieszkającej pani z Radawia, tą osobą
powinien się zainteresować GOPS w Zębowicach,
- Krzysztof Kurowski zgłosił problem nie uprzątniętej posesji przy ul. Ludowej w Radawiu,
-  Sołtys  Zębowic  wnioskowała  o  budowę  chodnika  na  ul.  Murka  w  Zębowicach  oraz
poruszyła wciąż nie rozwiązany problem kun, które pojawiły się też na ul. Oleskiej. Kuny
grasują i rozmnażaja się na niezamieszkałych posesjach – czy nie można by tych domów
oczyścić,
- Marianna Dylka wnioskowała o schowanie stołów w Kadłubie Wolnym na okres zimowy
żeby nie niszczały,
- Erwin Wencel zgłosił problem dziur na drodze do Łąki,
- Marcin Dragon zwrócił uwagę na brak tabliczek kierunkowych do domów w Pruskowie,
 co stwarza utrudnienie dojazdu dla karetek pogotowia.
 
Ad.5

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela  Buczek odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem,
że ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wymienionej operacji
nastąpi częściowa realizacja tego zadania ze środków własnych.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 14
radnych,  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  II/3/2014  w  sprawie
zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok, a następnie poprosiła Panią Skarbnik Irenę Dzikowską
o objaśnienie uchwały. Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o pozytywnym  zaopiniowaniu  projektu  uchwały  budżetowej  na  2015 rok.  Poinformowała
również,  że na następny rok budżet  jest  deficytowy,  a  następnie  odczytała  w tej  sprawie
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały.
Pytania mieli następujący radni:
- Wilhelm Rybol zapytał na co będzie przeznaczona kwota dot. promocji w załączniku Nr 2.
Pani  Skarbnik wyjaśniła  co będzie finansowane z  tych  środków. W 2015 roku będzie  co
miesiąc wydawana gazetka.
- Wilhelm Rybol zapytał o zakup samochodu strażackiego do Radawia, czy nie może to być
samochód używany,
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- Marcin Dragon dodał że kolejne jednostki OSP będą się domagały nowych samochodów,
Pan Zastępca Wójta Edmund Langosz  wyjaśnił, że trzeba dostosowywać jednostki OSP do
nowych wymogów. Każda jednostka powinna być wyposażona w nowy samochód.
- Leon Psyk zapytał czy nie można by takich samochodów wziąć w leasing.
Pan radca prawny Michał Pawełczyk wyjaśnił że projekt nie przewiduje takiej możliwości.
- Norbert Larisz  zapytał na co były przeznaczone środki z promocji w tym roku.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki te przeznaczono m.in. na: produkcję filmu o Gminie
Zębowice, audycje telewizyjne – otwarcie ośrodka, artykuły w gazetach.
- Dorota Wons zapytała o koszt produkcji filmu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że koszt waha się między 20 a 30 tys. zł.
Pan Zastępca Wójta Edmund Langosz  dodał,  że  promocja jest  wymagana przy realizacji
niektórych projektów, bo tak stanowią zapisy zawartych umów.
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Rada
Gminy Zębowice,  w obecności  14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr II/4/2014 w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej  prognozy  finansowej.  Pani  Skarbnik  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Rada Gminy
Zębowice, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr II/5/2014 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 min. przerwy.
Po  przerwie  na  sesję  przybyli  mieszkańcy  oraz  Pan  Janusz  Parkitny,  który  jest
przedstawicielem  firmy   Semper  Power  sp.  z  o.o.,  która  jest  dystrybutorem  modułów
fotowoltaicznych.  Pan  Parkitny  przedstawił  ofertę  firmy  oraz  odpowiedział  na  pytania
mieszkańców. 
Po prezentacji Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Parkitnemu i ogłosiła przerwę.
W dalszych obradach nie uczestniczyli już mieszkańcy gminy oraz Pan Janusz Parkitny.
Po przerwie Pani Przewodnicząca odczytała projekty uchwał w sprawie składu osobowego
komisji  oraz  poprosiła  o  zgłaszanie  kandydatur  na  przewodniczących  poszczególnych
komisji.
Na stanowiska przewodniczących komisji zaproponowano radnych:
-  Konrada  Jendrzeja  na  stanowisko  przewodniczącego  komisji  rolnictwa,  leśnictwa,
ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.
-  Dorotę  Wons  na  stanowisko  przewodniczącego  komisji  oświaty,  kultury  fizycznej,
zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.
- Krzysztofa Kurowskiego na stanowisko przewodniczącego komisji budżetu i działalności
finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług Rady Gminy
Zębowice
-  Marię  Wróbel  na  stanowisko  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy
Zębowice.
Wszyscy  radni  zgłoszeni  do  pełnienia  funkcji  przewodniczących  poszczególnych  komisji
wyrazili  zgodę  na  kandydowanie.  Następnie  Pani  Przewodnicząca  poprosiła
przewodniczących komisji o ustalenie składów komisji i ogłosiła przerwę. 
Po przerwie przewodniczący komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa
i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice Konrad Jędrzej zaproponował na członków
komisji radnych: Pawła Grzesika, Erwina Wencla, Norberta Larisza oraz Wilhelma Rybola.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na swoje członkostwo w tej komisji.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto
skład komisji - głosowało 14 radnych. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie składu osobowego
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komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady
Gminy Zębowice została podjęta.

Przewodniczący  komisji  oświaty,  kultury  fizycznej,  zdrowia  i  opieki  społecznej  Rady
Gminy  Zębowice  Dorota  Wons zaproponowała  na  członków  komisji  radnych:  Mariannę
Dylkę, Pawła Grzesika, Marię Wróbel, Krzysztofa Kurowskiego.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na swoje członkostwo w tej komisji. Pytań nie było
i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład komisji -
głosowało 14 radnych.
Uchwała  Nr II/7/2014 w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej,
zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice została podjęta.

Przewodniczący komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej 
i  mieszkaniowej,  handlu  i  usług  Rady  Gminy  Zębowice  Krzysztof  Kurowski
zaproponował na członków komisji  radnych:  Erwina Wencla,  Edytę Czeredrecki,  Konrada
Jędrzej,  Norberta  Larisza.  Wymienieni  radni  wyrazili  zgodę  na  swoje  członkostwo  w tej
komisji. Pytań nie było i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie
przyjęto skład komisji - głosowało 14 radnych.
Uchwała  Nr  II/8/2014  w  sprawie  składu  osobowego  komisji  budżetu  i  działalności
finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług Rady Gminy
Zębowice została podjęta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice Maria Wróbel zaproponowała
na członków komisji radnych: Barbarę Dragon, Leona Psyka, Mariannę Dylkę i Dorotę Wons.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na swoje członkostwo w tej komisji. Pytań nie było
i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto skład komisji -
głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej została podjęta.
Radny Marcin Dragon odmówił swojego członkostwa we wszystkich z komisji.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy
Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Małą Panew” w Turawie.
Podano dwie kandydatury: Gabrielę Buczek i Mariannę Dylkę – radne wyraziły zgodę 
i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie została podjęta uchwała
Nr II/10/2014 w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia
Związku Gmin „Dolna Mała Panew„ w Turawie - głosowało 14 radnych.

Następnie  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w sprawie  ustalenia  wynagrodzenia
Wójta Gminy Zębowice. Wynagrodzenie nie ulega zmianie.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało
14 radnych, oddano głosów za - 11, przeciwnych – 0, wstrzymujących się – 3, tym w
głosowaniu  jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  II/11/2014  w  sprawie  ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.

W tym momencie obrady opuścił Radny Konrad Jędrzej.
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Ad.6
Przewodnicząca poprosiła Pana Edmunda Langosza Zastępcę Wójta o odpowiedzi na wnioski
i zapytania radnych: 
- droga Knieja – Grodziec, nie zajęto stanowiska co do naprawy czy remontu drogi, w 2014
roku dokonano wizji lokalnej ze Starostwa Powiatowego, Starostwo planuje zwiększyć środki
na remonty dróg w następnym roku budżetowym,
- koszenie – należy to do zadań Starostwa Powiatowego, wniosek zostanie przekazany,
-  uszkodzenie  na  ul.  Ludowej  –  zostanie  to  przekazane  Panu  Hubertowi  Buczkowi  dyr.
ZGKiW,
- skrzyżowanie ul. Zamkniętej i Opolskiej – problem zostanie rozpoznany i zostanie w tej
sprawie skierowane pismo,
- droga Borowiany – Knieja – problem zostanie rozpoznany,
- posesja przy ul. Ludowej w Radawiu – zostało skierowane pismo do właścicieli  posesji,
jeżeli nie będzie odpowiedzi właścicieli zostaną podjęte dalsze kroki,
-  chodnik  przy  ul.  Murka  w  Zębowicach  –  sprawa  zostanie  skierowana  do  Starostwa
Powiatowego,
- problem kun – w tej sprawie miało odbyć się spotkanie, nie są jeszcze znane szczegóły tego
spotkania, tym problemem nie zajmują się koła łowieckie, Pan Radca Prawny dodał, że kuny
są własnością państwa, nie leży to w kompetencji gminy, ale czynimy wszelkie starania aby
rozwiązać ten problem,
-  niezamieszkałe  posesje  –  nie  można  ingerować  na  prywatnych  posesjach  chyba  że
występuje jakieś uzasadnione zagrożenie, 
- schowanie stołów w Kadłubie Wolnym – trzeba to przekazać odpowiednim służbom,
- problem dziur na drodze do Łąki – ten odcinek drogi został zgłoszony do remontu, w 2014
roku dokonano wizji lokalnej ze Starostwa Powiatowego,
- brak tabliczek kierunkowych – jest to przedmiotem funduszu sołeckiego.
W sprawie pomocy dla samotnie mieszkającej osoby z Radawia głos zajęła Pani kierownik
GOPS Danuta Sułek, która przedstawiła sytuację i podjęte w tej sprawie kroki.

Pani Przewodnicząca odczytała  pismo z Powiatowego Zarządu Dróg oraz list  gratulacyjny
senatora Aleksandra Świeykowskiego.
Pani Dorota Wons podziękowała za możliwość wynajęcia autobusu gminnego na przejazd
seniorów do Chrząstowi na „Zabawę Andrzejkową”.
Przewodnicząca przypomniała radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych.

Ad.7

Wobec zrealizowania wszystkich punków porządku obrad przystąpiono do punktu
przedostatniego. Przyjęcie i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia protokołu 
z sesji z dnia 1 grudnia 2014 roku. Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem
wyżej wymienionego protokołu - głosowało 13 radnych.

Ad.8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za
udział w sesji, zamykając sesję, wypowiedziała formułę ”zamykam II w VII kadencji sesję
Rady Gminy Zębowice”. 

….............................................................
/ Protokołowała : Aneta Włodarczyk /
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