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Protokół Nr 8/2017 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice 

z dnia 8 sierpnia 2017 roku. 

 

 

Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Zębowicach otworzyła o godz. 9:00 Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej Pani Maria Wróbel, która na początku przywitała wszystkich obecnych na 

posiedzeniu i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane 

quorum, w związku z czym obrady są prawomocne. 
 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: 

Maria Wróbel – przewodnicząca komisji, 

Barbara Dragon - członek 

Marianna Dylka - członek 

Dorota Wons – członek 

Leon Psyk - członek 

 

oraz 

Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy 

Waldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice, 

Monika Nowak – protokolant, 

 

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 
Pani Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu. 

4. Sprawy różne. 

5. Dyskusja i wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu. 

(skarga stanowi załącznik do protokołu) 

 

Przewodnicząca Komisji Maria Wróbel po odczytaniu porządku obrad poprosiła pana Wójta            

o zabranie głosu w sprawie skargi. 

 

Wójt – na początku poinformował, że na uroczystości zakończenia roku szkolnego zwrócił się 

do niego Komendant Gminny OSP druh Marian Janik, aby wręczył młodzieży legitymacje. Druh 

Marian Janik odczytywał nazwiska druhów i druhen on natomiast wręczał legitymacje, nie 

pytając przy tym, jak to wcześniej zostało ustalone, ponieważ był gościem zaproszonym i nie 

uczestniczył w przygotowaniu scenariusza tej uroczystości.  Poinformował również, że kiedy 

dowiedział się iż ta sprawa jest opisana i komentowana w Internecie, zwrócił się do druha 

Mariana Janika o wytłumaczenie z tych wręczonych legitymacji, ten odpowiedział, że był to 
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pomysł naczelnika z OSP Zębowice i dołączył się Kadłub Wolny. Przy zapytaniu czy 

informowali inne jednostki, że przygotowują uroczyste wręczenie legitymacji, odpowiedź była 

taka, że w Kniei nie ma nikogo do wręczenia legitymacji, natomiast do OSP Radawie nie 

dzwonili, ponieważ to jest sprawa każdej jednostki. 

 

W związku z powyższym zwołano Zarząd Gminny OSP, żeby wytłumaczono wszystkim druhom 

jaki był początek przygotowania spornych legitymacji, czyja inicjatywa i jej przebieg.   

Na posiedzenie zarządu przybył Z-ca naczelnika OSP Zębowice druh Mariusz Janik, który 

potwierdził, że inicjatorami tego zdarzenia był on wraz z Naczelnikiem przy aprobacie Prezesa 

OSP Zębowice. 

 

Następnie Wójt wskazał, że po wypowiedziach wszystkich druhów na Zarządzie Gminnym  były 

podjęte dwie uchwały: 

 

1) uchwała w sprawie ustosunkowania się do stanowiska Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Radawiu w sprawie oskarżeń kierowanych pod adresem Waldemara Czaji jako Wójta Gminy 

a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP,  Mariana Janika – Komendanta Gminnego OSP 

RP oraz Małgorzaty Stelmach – Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach                       

i uznano te oskarżenia jako bezzasadne, zobowiązując Zarząd OSP Radawie do zaprzestania         

rozpowszechnia nieprawdy i wyrażania nieuzasadnionych ocen, które uznać można za mowę        

nienawiści oraz pogłębiania różnić społecznych w strukturach OSP RP. Jednocześnie                

zobowiązano Zarząd OSP do przygotowania przeprosin wobec osób oskarżonych i wysłania        

tego stanowiska do wszystkich instytucji Państwowych, Samorządowych i Związków               

Stowarzyszeń, do których wcześniejsze stanowisko zostało wysłane; 

2) uchwała w sprawie wytycznych dotyczących działalności jednostek OSP RP na terenie            

gminy Zębowice, która zobowiązuje Prezesów jednostek OSP RP Kadłuba Wolnego, Kniei,    

Radawia i Zębowic do opracowywania kwartalnych planów działania jednostek oraz                     

przygotowania kwartalnego sprawozdania z wykonania wcześniej zaplanowanych zadań za     

dany kwartał i przekazywania tych planów do Prezydium Zarządu Gminnego OSP RP. 

 

Oświadczył, że uchwały zostały podjęte, żeby nie powtórzyła się już taka sytuacja, ponieważ 

wtedy jest możliwość temat omówić, przedyskutować i zaplanować.   

 

Odnośnie pierwszej uchwały dodał, że uchwała została przekazana do wszystkich instytucji      

Państwowych, Samorządowych i Związków Stowarzyszeń, do których wcześniejsze rozesłano 

stanowisko Zarządu OSP Radawie. Dodał, że  tej sprawie zwołano również Zarząd Powiatowy 

w Oleśnie wraz z Komisją Rewizyjną, żeby jeszcze raz na forum szczebla powiatowego omówić 

ten temat. Na tym posiedzeniu uczestniczyli Burmistrzowie, Wójtowie, Starosta oraz Prezydium 

PSP i Komisja Rewizyjna.  

 

Radna Marianna Dylka – stwierdziła, że jak można oskarżać osoby, które nie miały z tym nic 

wspólnego. Błędy i wina ewidentnie leży po stronie samych druhów, nie dogadali się między 

sobą w swojej organizacji, natomiast za  zaistniałą sytuację obarczają osoby, które w niczym nie 

zawiniły. 

 

Radna Dorota Wons – dodała, że po zaistniałym zdarzeniu w piątek, można było w następnym 

dniu w sobotę na zawodach strażackich  wyjaśnić sprawę legitymacji, złożyć przeprosiny, że to   

było przeoczenie, niedogadanie. 

 

Wójt – wskazał, że jeżeli druhowie z Radawia poczuli się urażeni mogli po spotkaniu przyjść do 

niego, żeby im wytłumaczył, dlaczego ich dzieci nie otrzymały legitymacji. Wtedy od razu byłby 

wezwany Komendant, który by sprawę wyjaśnił.     
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Radna Marianna – stało się, przeoczenie, na pewno nie było to zamierzone, czy jakieś złe 

działanie, a zostało opisane w tak drastyczny sposób. 

 

Radna Dorota Wons zapytała w sprawie przygotowania legitymacji, kto się tym zajmuje. 

 

Wój – odpowiedział, że odpowiedzialny za przygotowanie jest naczelnik danej jednostki OSP, 

tj. legitymacje pobiera w Zarządzie Wojewódzkim, wypełnia je i na koniec podpisywane są 

przez prezesa danej jednostki i ewentualnie uroczyste wręczenie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wróbel -  stwierdziła, że Pani Dyrektor robi 

wszystko, żeby szkoła była przyjazna, jest otwarta na wszelkie propozycje. Można zauważyć jak 

dużo rodziców uczestniczy  w uroczystościach organizowanych przez szkołę. 

 

Radna Marianna Dylka – zgłosiła, że rodzice niesłusznie wywołali takie zamieszanie, za nic, za 

niezawinione działania, za ich własne błędy. 

  

Wójt podkreślił, że nie miał zamysłu, żeby  dokonywać jakichkolwiek podziałów, zawsze się 

patrzy na całość. 

 

Po wysłuchaniu Pana Wójta i zapoznaniu się z całą dokumentacją dotyczącą skargi,  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wróbel, poinformowała, że złożone wyjaśnienia 

Komisja Rewizyjna uznała za wyczerpujące. 

Następnie poddała pod głosowanie i poprosiła Komisję Rewizyjną, aby określiła się  w sprawie 

zarzutów przedstawionych w skardze. 

 

Jednogłośnie członkowie komisji uznali skargę za bezzasadną przy 5 głosach „za”, głosów 

przeciwnych  i „wstrzymujących się” nie było. 
 

Po wyczerpaniu punktu dot. skarg  Przewodnicząca Komisji przeszła do spraw różnych. 
 

Ad. 4 - 5 
 

Wójt poinformował, że dokonał analizy wydatków dla LZS w ramach pozyskanych dotacji,                     

w których wyszły pewne nieprawidłowości. 

Dodał, że odnośnie powyższego został wezwany pan M. Królak do zapoznania się z materiałami.   

Na dzisiaj jest zaproszony na rozmowy. 

Następnie wskazał jakie materiały były kupowane przez LZS Radawie, które nie zalicza się do 

kosztów kwalifikowalnych. Do zwrotu będzie ok. 600 zł. Dodał, że otrzymana dotacja musi być 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. w tym przypadku na cele sportowe. Jednocześnie 

przekazał, że wpłynęło pismo LZS Radawie o zwiększenie dotacji na ten rok ponieważ dostali 

się do „A” klasy.  Odnosząc się do tego zagadnienia wskazał, że gmina nie ma czegoś takiego, 

że 100% finansuje LZS. Jeżeli są aspiracje na pierwszą ligę trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba 

szukać sponsorów, którzy będą też częściowo pomagać. Samo napisanie pisma nic nie wnosi. 

Muszą być oszacowane koszty, o ile zwiększają się opłaty sędziowskie itp. dodał, że sprawa 

zostanie skierowana na komisje budżetową. 

Na komisji budżetowej będą również omawiane tematy: 

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  jeżeli ruszy budowa przydomowych 

oczyszczalni wraz z modernizacją  stacji wodociągowej; 

- odnośnie boiska sportowego przy szkole; 

- zwiększenia wydatków na drogi. 

W związku ze zmianą systemu oświaty trzeba powołać nową jednostkę budżetową – Szkołę 

Podstawową, natomiast zlikwidować Zespół Gimnazjalno-Szkolny. 
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Dodał, że na Komisji budżetowej wszystkie sprawy zostaną przedstawione, żeby można było 

rozważyć i jednocześnie poprosić o wyjaśnienie w sprawie zwiększonych wydatków                                

w momencie przejścia z klasy „B” do „A”. 

 

Przewodnicząca RG Gabriela Buczek odczytała pismo Zarządu LZS Radawie, które wpłynęło 

do Rady Gminy. 

(stanowi załącznik do protokołu) 

Stwierdzono, że w tym piśmie nie wyszczególniono jakie będą ponoszone koszty. 

Ustalono, żeby najpierw przedstawiono kalkulacje kosztów związanych z przejściem do „A” 

klasy. 
Następnie Wójt poinformował, że LZS na obecną chwilę złożył sprawozdanie za I półrocze                    

z którego wynika, że mają jeszcze środki finansowe na swoim koncie. 

 

Radna Dorota Wons zgłosiła zapytanie odnośnie końcowych prac związanych z posadowieniem 

kontenera w Radawiu. 

 

Wójt poinformował, że w  drugiej połowie sierpnia br. będzie wylany fundament pod kontener. 

 

Radna Dorota Wons zapytała o zakończenie tej inwestycji, czy do jesiennych rozgrywek 

kontener będzie dostępny i czy zawodnicy będą mogli z niego korzystać.   

 

Wójt – odpowiedział, że inwestycja powinna być zakończona, natomiast zwiększą się wydatki 

na prąd, wodę i za wywóz ścieków. 

 

Radna Dorota Wons - czy jest dalej aktualne zadanie – budowa toalety i ścieżki na parkingu koło 

stawu. 

 

Wójt – przekazał, że zadanie jest aktualne, ponieważ jest to z programu Lokalnej Grupy 

Rybackiej. W zamiarze jest zrobienie dwóch toalet, jedną przy stawie w Radawiu, a drugą przy 

stawie w Zębowicach.   

 

Radna Dorota Wons – zapytała o drogę – dojazd do państwa Lempów, czy jest możliwość 

utwardzenia tego odcinka drogi. 

 

Wójt poinformował, że były już wstępnie przeprowadzone rozmowy z przedstawicielem  

Zarządu Dróg Powiatowych, który stwierdził, że remont może być przeprowadzony we własnym 

zakresie przez Gminę. Natomiast jeżeli miałoby być całkowite utwardzenie i wyłożenie asfaltu 

na tej drodze wtedy musi być inwestycja. Na koniec dodał, że ten temat jest jeszcze do 

przemyślenia. 

 

 Ad. 6 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za 

udział i zakończyła posiedzenie. 

 

 
      Protokołowała                                                                     Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                

 

     Monika Nowak                                                                                       Maria Wróbel 

 

 


