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

23 czerwca 2015 roku

             V w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali Domu Spotkań
w  Zębowicach.  Obrady  trwały  od  godz.  11.00  do  godz.  14.00.  Na  stan  15  radnych  w  sesji
uczestniczyło  15  radnych,  Wójt  Gminy  Zębowice,  sołtysi,  pracownicy  urzędu  oraz  zaproszeni
goście – zgodnie z załączona 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)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.:

                  -przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

                  -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

                  -dyskusja.

                  2) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014:

    -przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

                   Gminy Zębowice, 

                  -przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie  

                  absolutorium.

                  3)zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 r.,

                  4)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

                  5)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi oleskiemu na realizację zadnia w

                  zakresie dróg powiatowych,

                  6)zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami,

                  7)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat,

                  8)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z 19 maja 2015 roku.

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 – 14 osób) 

Ad. 3

Pani  Przewodnicząca  przedstawiła  proponowany  porządek  obrad  sesji,  wprowadzając  projekty
uchwał w sprawie:

- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie;

-  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  „Systemy  fotowoltaiczne
montowane na budynkach na terenie gminy Zębowice” objętej PROW na lata 2007-2013;

- zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej;

-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży
na terenie kraju.

Proponowany porządek obrad wraz z poprawkami został poddany pod głosowanie i jednogłośnie
przyjęty. 

Ad. 4

Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do Pana Wójta:

- Dorota Wons zgłosiła potrzebę powstania pasów drogowych przy budynku CARITAS

-  Damian  Ledwig  wskazał,  iż  potrzebna  jest  otoczka  dla  autobusu  przy  budynku  szkoły
podstawowej w Zębowicach

Ad. 5

Prowadząca obrady Pani Gabriela Buczek przeczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2014 rok. Wobec braku pytań do przedstawionego sprawozdania za
2014  rok  Pani  Przewodnicząca  oddała  głos  Pani  Skarbnik.  Pani  Skarbnik  Irena  Dzikowska
przedstawiła  uchwałę  Nr  160/2015  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  nt.
opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2014  rok,  która  została  pozytywnie
zaopiniowana. Pytań odnośnie projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało
14  radnych,  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  V/39/2015  w  sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  poprosiła  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie
opinii w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Pani  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Maria  Wróbel,  przedstawiła  uchwałę  Nr  1  Komisji
Rewizyjnej  z  dnia  26  maja  2015  roku  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy
Zębowice, gdzie pozytywnie  zaopiniowano sprawozdanie finansowe, w związku z tym Komisja
wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 

Następnie  Pani  Skarbnik  przedstawiła  uchwałę  Nr  258/2015  Regionalnej  Izby Obrachunkowej
w  sprawie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielnie  absolutorium,  który  został  pozytywnie
zaopiniowany przez RIO. 

Pani  Przewodnicząca  Gabriela  Buczek,  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  absolutorium.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr V/40/2015 w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała Panu Wójtowi, a następnie Pan Wójt podziękował za udzielone
absolutorium 

W tym samym czasie do obrad sesji dołączył pan Paweł Grzesik. 

Pani  Przewodnicząca  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Gminy



Zębowice na 2015 rok. Pytania do projektu uchwały mieli następujący radni:

-Wilhelm Rybol – na jakich budynkach miałyby być montowane fotowoltaiki?

 Pan Wójt odpowiedział, że na budynku Urzędu Gminy i szkoły podstawowej.

-Marianna Dylka – na czym polegają zmiany dla sołtysów?

Pan Wójt odpowiedział, że polegają na zmianie inwestycyjnej.

-Dorota Wons – na czym polega zagospodarowanie placu zabaw z funduszu sołeckiego?

Pan Wójt odpowiedział, że Rada Gminy musi go zakwalifikować jako wydatek inwestycyjny.

- Wilhelm Rybol – skąd ta nadwyżka pieniężna z tytułu oczyszczalni ścieków?

Pan Wójt odpowiedział, że jest to spowodowane zabezpieczeniem kwoty na etapie montażu.

- Wilhelm Rybol – ile wyniósł całkowity koszt budowy oczyszczalni?

Pan Wójt podał kwotę 3 880 000 zł.

W głosowaniu  wzięło  udział  15  radnych,  którzy  jednogłośnie,  w  głosowaniu  jawnym  podjęli
uchwałę V/41/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok. 

Pani  Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały  w sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy finansowej.  Do  projektu  nie  było  pytań.
Głosowało 15 radnych, którzy jednogłośnie,  w głosowaniu jawnym podjęli  uchwałę V/42/2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych. W projekcie nastąpiła
zmiana miejscowości  z Grodziec - Zębowice na Knieja – Zębowice. Do projektu były następujące
pytania:

- Leon Psyk – jaki odcinek drogi jest ważniejszy Knieja-Grodziec czy las Zębowice-Knieja?

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  na  obecna  chwilę  nie  ma  pieniędzy  na  remont  całego  odcinka
i otrzymywaliśmy mały fundusz, czyli tylko na drobny remont dróg. Komisja Rady Powiatu będzie
decydowała jaki odcinek będzie drogi remontowany, a jest to odcinek 500m.

- Marcin Dragon – czy jest możliwe zawarcie porozumienia z gminą Ozimek, by wyremontować
większy odcinek drogi?

Pan Wójt  udzielił  odpowiedzi,  że  Starosta Oleski  stwierdził,  iż są odcinki drogi,  które bardziej
potrzebują  remontu  ,  a  wniosek  o  wspólny  remont  drogi  Zębowice-Ozimek-Olesno  został
odrzucony.

Pan Wilhelm Rybol stwierdził, że dofinansowywaliśmy już drogi powiatowe, a teraz też musimy się
dokładać do swoich dróg,,  a Pan Dragon Marcin dodał,  że gmina przejmuje na siebie  za dużo
obowiązków.  

Pan Wójt dodał, że wraz z podjęciem uchwały przedłożony zostanie wniosek Rady Gminy i Wójta
odnośnie ustalenia miejsca remontowanej drogi. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, w tym 10 opowiedziało się za przyjęciem, 3 – przeciw i 2
osoby  się  wstrzymały.  Uchwała  Nr  V/43/2015  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych została podjęta.  

Pani Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zasad



gospodarowania nieruchomościami. Pytania do projektu były następujące:

- Damian Ledwig – o co chodzi z tą zmianą?

Pan Wójt odpowiedział, że polega to na szukaniu inwestora, który zagwarantuje, iż w określonym
czasie zakończy prace budowlane, a  w zamian nie będzie opłacać czynszu, a zaoszczędzone w ten
sposób pieniądze będzie mógł przeznaczyć na dodatkowe remonty jednak wszystko zależne jest od
tego, czy „zmieści” się w określonym terminie ukończenia prac budowlanych. 

- Dorota Wons – czy dotyczy to również budynku w Kadłubie?

Pan Wójt potwierdził.

W głosowaniu  udział  wzięło  15  radnych,  którzy  w  głosowaniu  jawnym,  jednogłośnie  podjęli
uchwałę  Nr  V/44/2015  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zasad  gospodarowania
nieruchomościami. 

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy do 3 lat. Pytań do projektu nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych,  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  V/45/2015  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 do projektu nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 15
radnych,  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  V/46/2015  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  opiniującego
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie. Pytania do projektu:

- Dorota Wons – jakie są kwalifikacje, by zostać ławnikiem?

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  jest  to  dyspozycyjność,  posiadanie  nieskazitelnego  charakteru,
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego, niekaralność. 

Pani Przewodnicząca poprosiła, by zgłaszali się chętni do zespołu opiniującego. Spośród radnych
zgłosili się Pan Erwin Wencel, Pan Damian Ledwig i Pani Barbara Dragon. 

Więcej  pytań  do  projektu  nie  było  i  przystąpiono  do  głosowania.  Głosowało  15  radnych,
w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  V/47/2015  w  sprawie   powołania
zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie  operacji  „Systemy  fotowoltaiczne  montowane  na  budynkach  na  terenie  gminy
Zębowice” objętej PROW na lata 2007-2013. Pytania do projektu:

- Marcin Dragon – czy projekt jest już zamknięty czy osoby dodatkowe mogą się jeszcze zgłaszać?

Pan Wójt odpowiedział, że projekt jest już zamknięty, a w chwili obecnej Marszałek Województwa
Opolskiego podejmuje decyzję. 

- Maria Wróbel – ilu jest indywidualnych kandydatów?

Pan Wójt odpowiedział, że ok 18-19 kandydatów. 

Więcej  pytań  do  projektu  nie  było,  więc  przystąpiono  do  głosowania.  Głosowało  15  radnych,
w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  V/48/2015  w  sprawie  zaciągnięcia



pożyczki  na wyprzedzające  finansowanie  operacji  „Systemy fotowoltaiczne montowane na
budynkach na terenie gminy Zębowice” objętej PROW na lata 2007-2013.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej. Pytania zadane do projektu:

- Damian Ledwig – dlaczego zmiana siedziby w Radawiu?

Pan Wójt odpowiedział, że ze względu na nowo wyremontowaną sale Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Więcej  pytań  do  projektu  nie  było,  więc  przystąpiono  do  głosowania.  Głosowało  15  radnych,
w głosowaniu jawnym, w którym było 15 głosów przeciw podjęciu uchwały. Uchwała nie została
podjęta. 

Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  ustalenia
wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży na terenie kraju. Pytania do projektu:

- Marcin Dragon – co w związku z pismem do wojewody?

Pani Przewodnicząca odczytała pismo, z którego wynika, że Rada Gminy nie wyznaczyła sposobu
wypłacania zwrotów kosztów podróży. 

Następnie głos zabrał  pan Michał  Pawełczyk tłumacząc,  dlaczego słusznym rozwiązaniem  jest
podjęcie tej  uchwały zmieniającej.

Więcej  pytań  do  projektu  nie  było,  więc  przystąpiono  do  głosowania.  Głosowało  15  radnych,
w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  podjęto  uchwałę  Nr  V/49/2015  w  sprawie  ustalenia
wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży na terenie kraju.

Pani  Przewodnicząca   przeczytała  podziękowania  od  Starosty  Kluczborskiego  za  podjęcie
współpracy z przewoźnikiem PKS Kluczbork. 

Ad. 6 

Po  przerwie  Pani  Przewodnicząca  poprosiła  Pana  Wójta  o  odpowiedź  na  wnioski  i  zapytania
radnych. 

- pasy CARITAS – zostanie to rozpatrzone

- zatoczka przy szkole podstawowej – był przedstawiciel PKS Kluczbork, który stwierdził, że musi
być postawiony znak „przystanek”, by mógł się tam zatrzymywać autobus.

Pan Wójt przekazał podziękowania od ks. Józefa Muchy wraz z płytą z okazji 50-lecia kapłaństwa. 

Przedstawione  zostało  również  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  nt.  deklaracji
gospodarowania odpadami komunalnymi środkami elektronicznymi. 

Poruszona  została  również  kwestia  opłaty  za  śmieci,  gdzie  przedstawione  zostały  dwie  opcje
wyboru tj.: podwyższenie opłat za śmieci lub przetarg unijny z 5-letnim okresem. 

Pan Wilhelm Rybol zadał pytanie, czy jest możliwość połączenia gmin, co do płatności za odpady? 

Pan Wójt odpowiedział, iż jest to niemożliwe, gdyż dochody nie wpływałby wtedy na konto Urzędu
Gminy. 

Poruszono również kwestie niskiej emisji ze spalania śmieci.

Pani Przewodnicząca przekazała informację o rozstrzygnięciu przetargu na wóz strażacki, który ma



zostać dostarczony do września 2015 roku. 

Pan  Wójt  poinformował  o  dodatkowych  kosztach  administracyjnych,  które  związane  są  z
zakupieniem nowego  oprogramowania  (koszt  ok  10  tys  zł),  które  z  kolei  wymaga  zakupienia
nowego serwera( koszt ok 100-1500 zł). Zakup oprogramowania jest nieunikniony ze względu na
bezpieczeństwo informatyczne. 

Poruszono również temat reaktywacji LZS Zębowice - Radawie

Damian Ledwig zapytał- czy będą zawodnicy, którzy będą chętni do grania w nowym LZS'ie?

Pan Królak Marian odpowiedział, że są sporne kwestie, co do chętnych piłkarzy do gry. Problemy
wynikają z miejscem przebywania osób chętnych do gry, którzy przebywają w Niemczech. 

Damian Ledwig zgłosił problem zmiany numeracji działek w księgach wieczystych, które nadal nie
są ujęte w księgach wieczystych. 

Dorota Wons zaprosiła na spotkanie z cyklu historia lokalna o rolnictwie i przetwórstwie rolnym
XIX wieku, które odbędzie się w niedzielę o godz. 16:00. Zgłosiła również problem braku osoby
odpowiedzialnej za Dom Spotkań podczas nieobecności dyrektora oraz sprzątaczki.. 

Pani Teresa Twardawska opuściła salę.

Więcej pytań nie było.

Ad. 7

Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad przystąpiono do punktu przedostatniego.
Przyjęcie i przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z sesji dnia 19 maja 2015
roku. Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem wyżej wymienionego protokołu-
głosowało 15 radnych.

Ad. 8

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

….............................................................

/ Protokołowała: Katarzyna Skowronek /


