
Protokół Nr III/2015
z obrad III sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia

10 marca 2015 roku

III w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz.11.00 do godz. 14.50. Na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 15 radnych, Wójt Gminy Zębowice, 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) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok,
         2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

                   3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,
                   4) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,
                   5) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6) zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej 
 i  Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele 
statutowe,

                  7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,
13) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 r.,
14) składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej,
15) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,
16) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 na 2015 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 16 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 Wójta Gminy, pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy
obecności  quorum pozwalające  na prowadzenie  prawomocnych  obrad (stan  radnych  – 15
osób).
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Ad.3

Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  proponowany  porządek  obrad  sesji,  wprowadzając
projekty  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  do  Publicznego  Przedszkola  w  Zębowicach  oraz  określenia  dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Proponowany porządek obrad wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i jednogłośnie
przyjęty.

Ad.4

Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Wójtowi, który powitał Starostę Kluczborskiego Pana
Piotra  Pośpiecha,  który wraz z Prezesem PKS Kluczbork Panem Marcinem Wiechą oraz
Kierownikiem Działu Przewozów PKS Kluczbork Panem Markiem Marciniakiem brał udział
w sesji.
Pan  Starosta  podziękował  za  możliwość  uczestnictwa  w  sesji  i  przedstawił  propozycję
współpracy  z  Gminą  Zębowice  dotyczącą  podpisania  umowy  z  PKS  Kluczbork  na
świadczenie  usług  dowozu  uczniów  do  szkół  z  terenu  Gminy  Zębowice  oraz  transportu
publicznego.  Jest  to  oferta  korzystna  dla  gmin  ze  względu  na  zmniejszenie  kosztów
przeznaczonych na te cele. Im więcej JST przystąpi do współpracy, tym więcej można będzie
pozyskać  funduszy  na  ten  cel.  Po  przedstawieniu  oferty  Pan  Starosta  wspólnie  z  Panem
Marcinem Wiechą oraz Panem Markiem Marciniakiem odpowiadali na pytania radnych. 
Pan  Wójt  zwrócił  się  z  prośbą  do  radnych  o  przeanalizowanie  oferty  oraz  potrzeb
mieszkańców  gminy  dotyczących  transportu,  a  następnie  zaproponował  zorganizowanie
spotkania radnych i omówienia wniosków. 

Po przerwie Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków 
i zapytań do Pana Wójta:
- Edyta Czeredrecki zgłosiła zły stan wody na ul. Opolskiej,
- Paweł Grzesik wskazał na problem bardzo śliskiej podłogi w hali sportowej,
- Krzysztof Kurowski zapytał, czy w Ośrodku Zdrowia będzie aparat USG,
- Dorota Wons zwróciła uwagę na dziurę na ul. Opolskiej oraz zepsute komputery 
w kawiarence internetowej, 
- Konrad Jendrzej zgłosił problem na ul. Nowej w Kniei, która po zimie zaczęła się zarywać,
- Damian Ledwig zapytał o wielkość kwoty dowozu, która wynosi 20%,
- Wilhelm Rybol wskazał, na problem złego oświetlenia na hali sportowej oraz braku odwozu
dzieci z ostatnich lekcji w piątki. Zgłosił powstałą na ul. Oleskiej w Kadłubie Wolnym dziurę
oraz zapytał, kiedy Remondis wyposaży pozostałych mieszkańców w kubły,
- Marcin Dragon zwrócił uwagę na obniżony przepust w Siedliskach,
- Sołtys Siedlisk Piotr Wodarczyk wnioskował o wyczyszczenie rowów,
- Damian Ledwig zgłosił problem nieuporządkowanych posesji – pustostanów oraz powstania
dziur w Radawiu,
- Leon Psyk zapytał, kiedy będzie remontowany przystanek w Poczołkowie,
- Konrad Jendrzej wnioskował o naprawę drogi Zębowice – Grodziec,
-  Marianna  Dylka  zgłosiła,  że  stoły  w Kadłubie  Wolnym nie  zostały schowane na okres
zimowy i wnioskowała o zakup farby na ich konserwację. Zapytała, kto wykonuje prace przy
czyszczeniu stawu w Kadłubie Wolnym,
- Edyta Czeredrecki zgłosiła problem rowów na osiedlu (Nowa Wieś),
- Marianna Dylka zgłosiła dziury na skrzyżowaniu w Kadłubie Wolnym,
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- Dorota Wons zwróciła uwagę na numerację ul. Opolskiej w Zębowicach i Radawiu, firmy
kurierskie mają problemy z odnalezieniem adresów.
Obecny na sesji radny Powiatu Oleskiego Pan Stanisław Grzesik odpowiedział  na pytania
związane  z  koniecznością  naprawy  dróg  powiatowych.  Planowany  jest  remont  drogi
powiatowej  do Kniei natomiast  będą prowadzone rozmowy na temat  remontu pozostałych
dróg.

Ad.5

Prowadząca obrady Przewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela  Buczek odczytała  projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.  
Pytania do projektu uchwały mieli następujący radni:
- Wilhelm Rybol zapytał, gdzie będzie budowany nowy parking,
Pan Wójt odpowiedział, że parking powstanie przed starym budynkiem ośrodka zdrowia,
- Dorota Wons zapytała o zadania do realizacji dotyczące oświaty,
Pan Wójt odpowiedział, że po zmianie ustawy budżetowej zmieniła się klasyfikacja.
Pani Skarbnik dodała, że subwencja nie uległa zmianie, kwoty są zaklasyfikowane do innych
działów.
- Dorota Wons zapytała o dotację na utrzymanie biura w Brukselii,
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  skala  otrzymanych  środków  jest  bardzo  duża,  więc  gmina
powinna wesprzeć utrzymanie biura. 
- Marcin Dragon zapytał, jak ustalona została ta kwota, 
Pan Wójt odpowiedział, że jest to kwota minimalna.
- Wilhelm Rybol zapytał o koszt zakupu samochodu strażackiego,
Pan Wójt odpowiedział, że zadecyduje o tym wynik przetargu oraz wysokość otrzymanego
dofinansowania.
-  Dorota  Wons  zapytała  o  postęp  prac  przy  budowie  oczyszczalni  i  czy  pojawiły  się
rezygnacje mieszkańców,
Pan Wójt odpowiedział,  że do tej  pory zgłoszono dwie rezygnację,  oczyszczalnie  zostaną
zainstalowane na posesjach z listy rezerwowej. 20 oczyszczalni zostało już zainstalowanych.
Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania.
Głosowało  15  radnych,  oddano głosów za  -14,  przeciwnych  –  1,  w głosowaniu  jawnym
podjęto uchwałę Nr III/12/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.

Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
- Paweł Grzesik zapytał, co dalej ze starym budynkiem ośrodka zdrowia,
Pan Wójt  odpowiedział,  że  oczekuje na  propozycje  radnych  dotyczące  zagospodarowania
pomieszczeń, 47% jest własnością gminy, część jest wynajmowane stomatologowi,
 a pozostałe pomieszczenia są wolne. 
Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania.
Głosowało 15 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr III/13/2015
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej
Powiatowi Oleskiemu.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/14/2015  w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.
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Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Opolskiego. Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do
głosowania. Głosowało 15 radnych, oddano głosów za - 8, przeciwnych – 4, wstrzymujących
się  –  3,  w  głosowaniu  jawnym  podjęto  uchwałę  Nr  III/15/2015  w  sprawie  udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/16/2015  w sprawie
wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego
–  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów  w  Zębowicach  z  obowiązku  wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele
statutowe.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/17/2015  w sprawie
zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w
Zębowicach  z  obowiązku  wpłaty  nadwyżki  środków  obrotowych  do  budżetu  Gminy
Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
- Paweł Grzesik zapytał, czego dotyczy ta dzierżawa,
Pan Wójt odpowiedział, że chodzi o powierzchnię reklamową. 
Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania.
Głosowało 15 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr III/18/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/19/2015  w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/20/2015  w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/21/2015  w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
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Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/22/2015  w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/23/2015  w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

Pani Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy
Zębowice w 2015 roku.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/24/2015  w sprawie
przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 roku.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  składu  osobowego  komisji
inwentaryzacyjnej.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/25/2015  w sprawie
składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
-  Dorota  Wons  zapytała,  jakie  osoby  wchodzą  w  nowy  skład  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  Pani  Urszula  Skowronek,  Pani  Kornelia  Pietras,  Pani
Urszula Pyć i Pan Erwin Wencel.
- Paweł Grzesik zapytał, czy te pieniądze mogą być przeznaczone na cele LZS.
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli będą zgłaszane potrzeby, będą one realizowane. LZS  może
też przystąpić do konkursu.
Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania.
Głosowało 15 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr III/26/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto  uchwałę  Nr III/27/2015 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
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Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim
etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  Publicznego  Przedszkola  w  Zębowicach  oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Pan Wójt  zaproponował poprawki do projektu uchwały.  Po dyskusji  radnych  w §1 pkt  3
zmieniono liczbę punktów z 10 na 8, w §1 pkt 4 zmieniono liczbę punktów z 5 na 10, w §1
pkt 5 zmieniono liczbę punktów z 5 na 9.
- Leon Psyk zapytał, czy są problemy z przyjęciem dzieci do przedszkola.
Pan Wójt  odpowiedział,  że  nie  wystąpiły  jeszcze  żadne problemy,  miejsc  jest  więcej  niż
dzieci, a dzieci z naszej gminy mają pierwszeństwo przyjęcia przed dziećmi z innych gminy.
Więcej  pytań  odnośnie  tego  projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania.
Głosowało  15  radnych,  oddano  głosów  za  -  14,  wstrzymujących  się  –  1,  w  głosowaniu
jawnym  podjęto  uchwałę  Nr  III/28/2015  w  sprawie  określenia  kryteriów  na  drugim
etapie  postępowania  rekrutacyjnego do Publicznego  Przedszkola  w Zębowicach  oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Ad.6

Przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych: 
- zły stan wody – wystąpiło to po awarii wodociągu, stan wody jest monitorowany i nie było
to zagrożeniem dla życia i zdrowia, wszelkie awarie należy zgłaszać,
- problem śliskiej podłogi w hali sportowej – podłoga wymaga konserwacji, uwaga zostanie
przekazana Pani dyr. Małgorzacie Stelmach,
- problem dziur na drogach – na wiosnę będzie sprawdzany stan dróg, Pan Wójt poprosił
członków  Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Prawa  i  Porządku
Publicznego Rady Gminy Zębowice o monitorowanie stanu dróg, 
- aparat USG w Ośrodku Zdrowia – termin zakupu aparatu został przesunięty na prośbę Pana
Wiesława Bańczyka, będzie informacja w tej sprawie,
- naprawa komputerów – odpowiada za to kierownik danej jednostki organizacyjnej, 
- problem na ul. Nowej w Kniei – jest to teren podmokły, mogą to też powodować roztopy,
problem będzie monitorowany,
-  wielkość  kwoty  dowozu  –  20% to  około  20  tys.  zł  (udział  gminy –  49  tys.  zł,  udział
przewoźnika – około 100 tys. zł),
-  oświetlenie  na  hali  sportowej  –  oświetlenie  wykonano  zgodnie  z  projektem,  zmiany
musiałyby być uzgodnione z projektantem,
- przepust w Siedliskach – problem zostanie zbadany,
- wyczyszczenie rowów – zostanie to rozpatrzone,
- problem nieuporządkowanych posesji – można upominać właścicieli  tych posesji i karać
w przypadku braku odzewu.
Radny Damian Ledwig opuścił posiedzenie rady.
- przystanek w Poczołkowie – remont ma być przeprowadzony z funduszu sołeckiego, każde
sołectwo posiada wyznaczonego pracownika, z którym należy się kontaktować,
- stoły w Kadłubie Wolnym – pomóc powinno stowarzyszenie, sołectwo,
- czyszczenie stawu w Kadłubie Wolnym – staw jest odmulany przez firmę prywatną, koszty
zostaną pokryte z budżetu gminy,
-  numeracja  ul.  Opolskiej  –  przesyłki  są  źle  adresowane,  trzeba  zwrócić  uwagę  na
odpowiednie adresowanie,
- brak odwozu dzieci – arkusz organizacyjny jest wcześniej uzgadniany i zatwierdzany, taka
sytuacja nie może mieć miejsca, temat zostanie rozpoznany,
- kiedy Remondis wyposaży pozostałych mieszkańców w kubły – obowiązkiem właściciela
posesji jest wyposażenie jej w kubły.
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Na zakończenie Pan Wójt odczytał anonimowego e-meila od mieszkanki gminy.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  sprawozdanie  z  realizacji  współpracy  z  organizacjami
pożytku publicznego w 2014 roku.

Ad.7

Wobec  zrealizowania  wszystkich  punków  porządku  obrad  przystąpiono  do  punktu
przedostatniego.  Przyjęcie  i  przeprowadzenie  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  protokołu
z sesji z dnia 16 grudnia 2014 roku. Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem
wyżej wymienionego protokołu - głosowało 14 radnych.

Ad.8 

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

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