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                                                 P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2017         

z XXII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku w godz. 13:00 -17:00 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 12 radnych, przy czym po rozpoczęciu sesji do 

udziału w obradach dołączył 1 radny. 

Radni nieobecni – Marianna Dylka i Paweł Grzesik 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXII/163/2017 – XXII/171/2017 

 

W obradach uczestniczyli: Waldemar Czaja – Wójt Gminy, Teresa Czaja –Sekretarz Gminy, 

Irena Dzikowska – Skarbnik Gminy, Michał Pawełczyk – radca prawny, Zdzisław Szuba, 

pracownicy urzędu, Przedstawiciel firmy z Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości p. 

Jolanta Pierzyńska, mieszkańcy, przedsiębiorcy gminy,  oraz sołtysi  – listy obecności stanowią 

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 uchwał w sprawie: 
 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., 
 przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 dyskusja 

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r., 
 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Zębowice, 

 przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium 

3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok, 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, 

5) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice, 

6) zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia 

wspólnego, 

8) wynajmu lokalu użytkowego. 

 

6.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 – rekomendacja. 

7.  Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy 

Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

8.  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 2016. 

9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

10.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 28.03.2017 r. 

11.  Zakończenie sesji. 
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Punkt 1 i 2. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXII Sesji Rady Gminy. Powitała  

wszystkich obecnych na sesji. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych  ustawowego 

składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwał radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Przewodnicząca Gabriela Buczek wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5  

przyjęcie dwóch uchwał: w sprawie wynajmu lokalu użytkowego, oraz w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 

Po czym Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił wniosek formalny o wycofanie                            

z porządku obrad projektu uchwały sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy 

Zębowice. Argumentował to tym, że do niniejszego projektu uchwały nie została dołączona 

skarga, a zgodnie z ustawą o samorządach, taka skarga powinna być w materiałach 

przekazanych radnym przed sesją. Dodał, że dokumentacja powinna być kompletna. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk zaproponował, aby Radni rozstrzygnęli ten wniosek, 

ponieważ jest to ich wola. Jeżeli Radni uważają, że należy zapoznać się z skargą, to nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby  ten projekt uchwały wycofać z dzisiejszego porządku obrad. Aczkolwiek 

musi być przegłosowany przez Radnych. Przy takiej decyzji strona, musi być powiadomiona               

o nowym terminie załatwienia skargi na kolejnej sesji. Każdy ma prawo zapoznać się z treścią 

skargi, jeżeli ktoś rozpatruje skargę musi ją znać. Natomiast, jak są wśród radnych osoby, które 

nie znają skargi, a  mieliby podejmować decyzję w tej sprawie i nie wystarcza im stanowisko 

Komisji Rewizyjnej, nie ma przeszkód, żeby przesunąć termin rozpatrzenia tej skargi. 

 

Przewodnicząca Gabriela Buczek dodała, że skargi są odczytywane przed podjęciem uchwały. 

Radca Prawny Michał Pawełczyk stwierdził, że może p. Wiceprzewodniczący ma rację, iż w 

materiałach skarga powinna być, aczkolwiek Radni zadecydują w głosowaniu, ponieważ 

wniosek o zmianę w porządku obrad  musi być przegłosowany bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady. Jeżeli z głosowania wyniknie, że wypadnie z porządku obrad, 

wtedy będzie przedmiotem następnej sesji.   

Przewodnicząca Gabriela Buczek poddała pod głosowanie wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice. 

Większością głosów, przy 8 głosach „za” wycofano z porządku obrad powyższą uchwałę. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek wraz z proponowaną 

zmianą obrad, dodając punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie wynajmu lokalu 

użytkowego i zbycia lokalu użytkowego w drodze przetargowej oraz wycofując z porządku 

obrad punkt dot. rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice. 
 

Zaproponowana zmiana w porządku obrad została przyjęta przez radnych poprzez głosowanie 

przy 11 głosach „za””, 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach sprzeciwu. 
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Porządek obrad po wniesionych zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., 
 przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 dyskusja 

2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r., 
 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Zębowice, 

 przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium 

3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok, 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, 

5) zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia 

wspólnego, 

7) wynajmu lokalu użytkowego, 

8) wynajmu lokalu użytkowego, 

9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 

 

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 – rekomendacja. 

7. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 2016. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 28.03.2017 r. 
11. Zakończenie sesji. 

     

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów     

Na wstępie tego punktu, wystąpiła obecna na sesji p. Jolanta Pierzyńska z Kluczborskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości, która przedstawiła zasady ubiegania się o bezzwrotną dotację 

na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu ,,Dotacja – Firma – Sukces. 

Wsparcie dla przedsiębiorczych”. Jednocześnie rozdała ulotki nt. niniejszego projektu. 

Na obrady przybył radny Wilhelm Rybol.       

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 
 

Radny Konrad Jendrzej –  podziękował Wójtowi za odnowienie elewacji na budynku świetlicy 

w Kniei; 

- poruszył sprawę naprawy rowu na ul. Nowej w Kniei; 

- zgłosił, że na drodze Knieja – Łąka zrobiły się wyrwy; 

-  zapytał, jak będzie wyglądać odcinek drogi powiatowej koło p. Mazur w końcowej fazie, czy 

będzie tam rów, czy  pobocze. 

 

Radna Edyta Czeredrecki – zapytała odnośnie przyjmowania pacjentów przez stomatologa, 

który prowadzi gabinet dentystyczny w starym Ośrodku Zdrowia oraz czy pater tego budynku  

jest przeznaczony na sprzedaż; 
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- złożyła podziękowanie za remont dachu na budynku przy ul. Opolskiej w Zębowicach. 

 

Radny Marcin Dragon zapytał, czy jest wiadomo od kiedy jest przewidywany ruch wahadłowy  

na odcinku remontowanej drogi Knieja – Grodziec. 

 

Radny Leon Psyk wnioskował o postawienie znaku z pierwszeństwem przejazdu na łuku koło 

p. Wodarczyk, żeby ograniczyć ruch w Poczołkowie. 

 

Radny Wilhelm Rybol - zapytał, o dalsze losy byłej szkoły w Kadłubie Wolnym oraz poruszył 

sprawę Ukraińców, którzy tam czasowo przebywają i zgłaszają, że płacą wysoki czynsz. 

Jednocześnie dopytał, kto ten czynsz pobiera. 
 

Radna Dorota Wons – poprosiła o wytłumaczenie na dzisiejszej sesji sprawę wręczenia na 

zakończeniu roku szkolnego legitymacji dla młodych strażaków. 
 

Radny Norbert Larisz – zgłosił sprawę przycięcia gałęzi drzew przy drogach powiatowych  za 

Kosicami i Radawie – Łąka, jednocześnie poinformował, że za Kosicami brak tablicy z 

informacją, że to jest powiat oleski. 

  

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig  - podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców 

parafii Radawie za wsparcie na majówce integracyjnej w Radawiu za użyczenie agregatów;   

- poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo przedsiębiorców w sprawie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.; 

- przedstawił pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu odnośnie stanowiska 

przyjętego na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu w dniu 23.06.2017 r. odnośnie wręczenia 

na uroczystości zakończenia roku szkolnego legitymacji nowym członkom dziecięcych i 

młodzieżowych drużyn strażackich, jednocześnie poinformował, że pismo zostanie złożone w 

sekretariacie Urzędu; 

- zwrócił się z zapytaniem, dlaczego miejscowość Radawie nie została ujęta we wniosku na 

budowę przydomowych oczyszczalni. W tym miejscu odczytał fragment artykułu oraz pisma, 

z zapytaniem do Starostwa Powiatowego i odpowiedzi Starostwa Powiatowego w zakresie 

zgłoszonej przez Gminę Zębowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Po czym 

przekazał w obiekt niniejsze pismo, żeby Radni mogli się z nim zapoznać. 

Wiceprzewodniczący przytoczył jednocześnie wypowiedzi jakie były udzielane na Komisji 

Rewizyjnej w dniu 29.05.2017 r. 

 
Sołtys Marian Królak – zabierając głos w sprawie kontenera, poinformował, że na następnej 

sesji przekaże informacje na temat dat i terminów związanych z realizacją zadania postawienia 

kontenera sanitarnego. Następnie odniósł się do wypowiedzi jakie padły na jego temat w trakcie 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, jednocześnie przekazał swoje odczucia po  odsłuchaniu 

nagrania z posiedzenia. Zasugerował, że jeżeli skarga dotyczyła jego, to powinien być na nią 

zaproszony, aby się wytłumaczyć i obronić stanowisko w niej zawarte. Na koniec zapytał: 

- czy Komisja Rewizyjna podparła się jakimkolwiek dokumentem, czy tylko wysłuchała jednej 

strony z personalnymi zarzutami jego osoby, podejmując decyzję o  niezasadności skargi na 

pana Wójta; 

- do Przewodniczącej Rady Gminy, czy może powtórzyć w jego obecności słowa, że jest 

konfliktowy i brak współpracy z nim – uzasadniając to. 

Dodał, że otrzymał pismo od Wójta, że wylewka pod kontener będzie robiona od 01.08-

21.08.2017 r. Jeżeli zostanie zaproszony to przedstawi całą dokumentację wraz z datami dot. 

tej sprawy. 
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Punkt 5.    Podjęcie uchwał. 
 

Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 dyskusja 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Buczek przeczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2016 rok, wraz z uzasadnieniem. Następnie oddała głos Pani 

Skarbnik. 

 

Skarbnik Irena Dzikowska – przedstawiła uchwałę Nr 170/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Zębowice za 2016 rok, która została pozytywnie zaopiniowana. 

 

(uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu) 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania za 2016 

rok, Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 12  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, głosów 

przeciwnych nie było. 

/Uchwała nr XXII/163/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2016 
• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice, 

• przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium. 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium oraz uzasadnienie, 

następnie poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie 

udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 

 

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wróbel, przedstawiła uchwałę Nr 1|2017 

Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice za 2016 rok, gdzie pozytywnie  zaopiniowano sprawozdanie finansowe. 

Jednocześnie  Komisja wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Nr 266/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie 

absolutorium, który został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zgłosił, że chodzi o finanse z 2016 r. i umowę na 

kontener sanitarny dla LZS Radawie. Po czym oznajmił, że niniejsza umowa była zawarta 

5.10.2016 r.  W umowie jest zapis, że do 6 tygodni jest wypłacona zaliczka. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Następnie odczytał niektóre fragmenty umowy: 

- Termin końcowej realizacji przedmiotu zamówienia strony ustalają na 6 tygodni od 

otrzymania przez Wnioskodawcę kwoty zaliczki;   

- Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: zaliczka płatna w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy w kwocie 19 483,20 zł brutto na konta Wykonawcy, pozostała płatność                    

w wysokości 12 988.80 zł brutto po dostawie i odbiorze przez zamawiającego w terminie 7 dni. 

- Obowiązki Wykonawcy. Do obowiązków wykonawcy należy: terminowe wykonanie 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze swoją najlepsza wolą, wiedzą techniczną oraz prawem 

budowlanym, powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu Umowy, 

protokolarne przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu; 

- Miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest  Radawie, ul. Szkolna 14. 

- O gotowości do przystąpienia do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie 

pisemnej zachowując wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych; 

- Kary umowne. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy w formie kar umownych w przypadkach i wielkościach określonych w treści niniejszego 

artykułu. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za nieuzasadnioną zwłokę w 

dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wartości Wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki. Łączna kwota uzasadnionych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości 

brutto umowy, dotyczy Zamawiającego i Wykonawcy. 

- Siła wyższa i zmiana terminów umownych. Wykonawca będzie zwolniony z dotrzymania 

umownych terminów bez konsekwencji dla wykonawcy w następujących przypadkach: 

zaistnienia przeszkód w terminowym wykonaniu robót będzie każdorazowo potwierdzone w 

formie pisemnej do  wiadomości drugiej strony Umowy. 

- Postanowienia końcowe. Zmiany umowy wymagają zgody Stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Strony zobowiązują się do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony niniejszej Umowy o zaistnieniu jakichkolwiek 

okoliczności mogących mieć istotny wpływ na współpracę Stron Umowy. 

Następnie przedstawił pismo, które otrzymał redaktor dwutygodnika, z Gminy Zębowice  w 

odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2017 o udzielenie informacji publicznej, że Gmina nie 

dysponuje protokołem obioru zakupionego kontenera sanitarnego przeznaczonego dla LZS 

Radawie. 

 

Po czym dodał, że przelewy poszły tak jak w umowie, czyli 6 tygodni po podpisaniu umowy. 

Brak jest protokołu na odbiór. Zamówienie nie zostało zrealizowane w terminie. Brak 

jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej opóźnienie jej realizacji. Jednocześnie zgłosił,                

że według niego wpłata również była niezgodna z przepisami, ponieważ do końca roku miał 

być protokół odbioru, później wpłata, a tak nie było. Między październikiem 2016 r. a lipcem 

2017 r. odnośnie dostawy kontenera sanitarnego na boisko w Radawiu, nie została wytworzona 

żadna korespondencja pomiędzy Urzędem Gminy Zębowice a Firmą Moduł Technik. 

 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 11 głosach „za” i 2 głosach przeciwnych, głosów 

„wstrzymujących się” nie było. 

 

Wiceprzewodniczący poprosił, żeby informacje przez niego przeczytane zostały ujęte w 

protokole, (albo nagranie) i następnie przesłane wraz absolutorium do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

/Uchwała nr XXII/164/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice pogratulowała Wójtowi absolutorium 

i podziękowała za rok wytężonej pracy Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Wójt Waldemar Czaja podziękował za wspólną pracę oraz za uznanie, za udzielone 

absolutorium. To jest uwieńczenie ciężkiej pracy wszystkich, którzy przyczynili się do 

realizacji różnego rodzaju zadań. 

Następnie poinformował, że w dniu 21.06.2017 r. było uroczyste podpisanie porozumienia 

przez wszystkie gminy z trzech powiatów, powiatu namysłowskiego, powiatu kluczborskiego i 

powiatu oleskiego, które dotyczy projektu „Niskiej Emisji” w tym ścieżki pieszo-rowerowej. 

Jednocześnie przekazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał skargę, którą Gmina 

Zębowice złożyła na Marszałka Województwa Opolskiego i podzielił naszą argumentację, 

dlatego Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany ocenić wniosek i przyznać Gminie 

Zębowice dofinansowanie na budowę oczyszczalni przydomowych oczyszczalni i przebudowy 

stacji wodociągowej w Kniei. 

 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2017 rok 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał odnośnie zwiększenia na drogi wewnętrzne – 

50  000 zł oraz wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań. 

Skarbnik poinformowała, że środki te są przeznaczone na uzupełnienie nawierzchni dróg, 

przełożenie kostki chodnikowej, remont studzienek. Planowany jest remont przystanku               

w Zębowicach, na ul. Dobrodzieńskiej oraz koło OSP w Zębowicach. Do tej pory  w budżecie 

nie było środków przeznaczonych na takie cele, dlatego jest  uzupełnienie  w tym rozdziale na 

różne drobne remonty budowlane.    

 

Radny Wilhelm Rybol zapytał odnośnie samochodu, czy dzieci z naszej gminy są dowożone do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach. 

 

Przewodnicząca Rady oraz Wójt  odpowiedzieli, że naszym busem dowożone są dzieci do 

Dobrodzienia, natomiast do Sowczyc to z  Środowiskowego Domu Samopomocy codziennie 

przyjeżdżają po nich i je przywożą. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- zapytał, czy z naszej gminy są dzieci, które uczęszczają 

do  Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach. 

Wójt potwierdził, że tak. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                       

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXII/165/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 
Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Oleskiemu 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz pismo Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sowczycach. 
 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                       

i wstrzymujących się nie było. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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/Uchwała nr XXII/166/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 
 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – poinformowała, że 

zmiana stawki będzie obowiązywać od 01.01.2017  r. 

 Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- zapytał z jakiego wyliczenia wzięła się ta kwota. 
 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – poinformowała, że                    

w 2015 roku była podejmowana uchwała, wtedy stawkę z 8,00 zł podwyższono do 10,00 zł. 

Podejmując tę uchwałę było już wiadomo, że do systemu trzeba będzie dopłacać, ponieważ 

według ówczesnych wyliczeń stawka powinna być 10,77 zł, żeby pokryła całkowite koszty 

poprzetargowe. Z tego wynika, że od 01.01.2016 r. zgodnie z tym co mówi ustawa, żeby pokryć 

wszystkie koszty systemu stawka powinna być ok. 11,00 zł. Przez 2016 rok i połowę 2017 jest 

dopłacane. Teraz było kolejne rozdanie przetargowe w jego wyniku należy również dopłacić 

ok. 0,40- 0,50 zł. Żeby całkowicie pokryć koszty przetargu, bez podnoszenia kosztów 

administracyjnych ogólnie stawka powinna być podwyższona do 11,50 zł. Zaproponowana 

stawka to 11,00 zł. z tego wynika, że trzeba będzie dopłacać ok. 0,50 zł od osoby. 

Dodała, że na terenie gminy faktycznie zamieszkuje 2653 osoby, zameldowanych jest ok. 3600 

osób, aczkolwiek ta liczba się zmienia, szczegółowe wyliczenia są dostępnie na stronie 

internetowej Gminy Zębowice – Analiza stanu gospodarki odpadami.      
 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- zapytał, czy w tym są również wliczone koszty 

administracyjne. 
 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – oświadczyła, że muszą 

być wliczone koszty administracyjne. 

Skarbnik – są to koszty administracyjne,  koszty obsługi programu komputerowego, 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – koszty osobowo- 

administracyjne, to są wszystkie koszty obsługi, materiałowe i sprzętowe. 

Natomiast koszty osobowe wynoszą 60 000 zł na rok. 

Jest to ok. 18% całości kosztów. 

Dyskusja. 

Radny Marcin Dragon zasugerował, że może mieszkańcy gminy by woleli, aby o 1,00 zł 

podwyższyć i tym samym, żeby był częstszy wywóz śmieci. Dodając przy tym, że zysk jest dla 

kierowcy i za samochód, lecz nie dla mieszkańca. 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – potwierdziła ten fakt, że 

najdroższy jest transport. 
 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- zadał pytanie odnośnie zatrudnienia nowej osoby do 

zarządzania administracyjnego, czy są to pracownicy, którzy już byli zatrudnieni. 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – pracownicy już byli od 

początku. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- dodał, dlaczego koszty pracowników mają ponosić 

mieszkańcy, jeżeli pracownicy byli wcześniej utrzymywani z urzędu.   
 

Skarbnik – wskazała, że wtedy byliby zwolnieni, gdyby nie ten system. 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – dodała, że ustawodawca 

nakazuje, żeby system sam się finansował. Nie ma podstaw do tego, żeby do niego dopłacać. 

Jest to opłata celowa, czyli mieszkaniec ponosi opłatę za coś, co jest mu wykonywane. 

Dlaczego gmina ma dopłacać z własnych środków, które mogłaby przeznaczyć na inne cele, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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które nie są finansowane z opłat celowych. Ten system ma się zamykać. 

Radny Wilhelm Rybol zapytał, czy bez tych kosztów administracyjnych wystarczałoby 

środków finansowych. 

Skarbnik – poinformowała, że od początku są rozliczane koszty administracyjne tego systemu, 

takie są jego zasady i jeżeli zabraknie pieniędzy w budżecie gminy, to zabraknie do całego 

systemu.     
 

Dyskusja dot. kosztów administracyjnych. 

Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Inspektor m.in. odpadów komunalnych. 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał się,  na jaki okres jest podpisany przetarg z firmą, która go 

wybrała, i czy oprócz firmy REMONDIS brała udział w przetargu jakaś inna firma.    
 

Wójt odpowiedział, że umowa jest na 3 lata  i żadna inna firma nie startowała do przetargu. 

Dyskusja w sprawie kosztów wywozu odpadów. Radny Marcin Dragon, Wiceprzewodniczący, 

Przewodnicząca. 

Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – wskazała, że zwiększa 

się koszt na regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których 

wywożone  są  odpady segregowane. Z założenia ustawodawcy wynikało, że koszt wywozu 

tych odpadów ma być tańszy, ponieważ jest sortowany. Natomiast jakość odpadów jest taka, że 

koszt zagospodarowania odpadów segregowanych, ze względu na złą jakość jest większy niż 

zmieszanych.    

Wójt dodał, że według ustawodawcy w pierwszej kolejności gminy określają swój regulamin. 

W tym regulaminie są ustalane: częstotliwość, jakie frakcje, ile odpadów, co przyjąć w ramach 

tej opłaty i ile ma zapłacić mieszkaniec. Gmina przyjęła 30,00 zł z tego względu, że nasze 

tereny są lesiste. Nadmienił, że ustala się pewne zasady. Jest przetarg, który jest wiążący w 

obydwie strony. 

Dyskusja dot. wywozu odpadów. 
 

Wiceprzewodniczący  Damian Ledwig – złożył propozycję, aby podnieść opłatę o 0,50 zł, 

natomiast za rok wrócić do problemu, a wtedy będzie można określić sytuację jaka wyniknie – 

wniosek formalny. 
 

Radca Prawny – poinformował, że jest to ustawa okołopodatkowa i nie ma w tym przypadku 

dowolności, czy jakiejś licytacji. Powinien być wniosek z uzasadnieniem. 
 

Dyskusja dot. terminów, częstotliwości i kosztów za wywóz odpadów. 
 

Radny Marcin Dragon zapytał, co zostało w tym przypadku zrobione po rozstrzygnięciu 

przetargu dla zwykłego  mieszkańca, który  wyrzuca te śmieci. 
 

Wójt – oświadczył, że Gmina kieruje się przede wszystkim dobrem mieszkańców i gminy, 

natomiast nie dobrem firmy.  Cały system trzeba dostosować do możliwości większości osób. 

Określa się jaka jest populacja, ile jest produkowanych odpadów przez mieszkańców, jaka jest 

rozłożystość gminy. Łącząc te wszystkie elementy wychodzą te wskaźniki. 

Ustawa określa pewne wymogi i  według nich trzeba postępować.      

Radny Wilhelm Rybol – stwierdził, że podwyższenie o 1,00 zł nie jest tak dużo, po czym 

zasugerował, żeby odpady segregowane były odbierane co 2 miesiące. 
 

Dyskusja odnośnie przetargu, zaległości i opłat. Wójt, Przewodnicząca, M. Dragon, 

Wiceprzewodniczący, Larisz, Rybol i Inspektor m.in. odpadów komunalnych Katarzyna 

Helios-Wieczorek 
 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta, przy 6 głosach „za”, 2 głosach przeciwnych  i 5 głosach 
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„wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr XXII/167/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia wspólnego 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, dodając że dotyczy remontu drogi. 

Następnie poprosiła Wójta Gminy o komentarz do niniejszego projektu. 

Wójt poinformował, że jest to odcinek drogi, który prowadzi do gospodarstwa 

agroturystycznego „Tawerna pod kotwicą” od ul. Dobrodzieńskiej. Ten odcinek drogi jest na 

działce należącej do Lasów Państwowych, aczkolwiek z uwagi na wymogi bezpieczeństwa                    

i lesistość terenu, Gmina musi to bezpieczeństwo tam zagwarantować. Na bazie różnych 

porozumień Dyrekcja Lasów Państwowych w 2016 r. wydała specjalne Rozporządzenie                          

w zakresie w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą współpracować z Lasami 

Państwowymi, żeby takie sporne odcinki wyremontować. Nadmienił, że warto podjąć decyzję 

o wyremontowaniu tego odcinka drogi z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa.  Jeżeli radni 

podejmą tę uchwałę wtedy będzie zawarte stosowne porozumienie z Nadleśnictwem Olesno, 

oraz opracowany koszt związany z tym remontem. Odcinek mierzy 130 m x 3 m tj. ok. 400 m2 

nawierzchni asfaltowej z poboczem po 1 m z każdej strony. 

 

Radny Norbert Larisz zapytał o koszty z tym związane. 

Wójt – koszt wychodzi ok. 30 zł za m2 

Radny Norbert Larisz – czy Lasy Państwowe dołożą się do tego przedsięwzięcia. 

Wójt – poinformował, że po stronie Lasów Państwowych byłyby koszty geodezyjne związane 

z wydzieleniem pasa drogi jako działki. Natomiast remont drogi byłby po stronie Gminy. 
 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXII/168/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę. 

Przerwa 15:10 do 15:20 

Po przerwie zostało 12 radnych – radny Krzysztof Kurowski opuścił obrady. 

  

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dodając oraz uzasadnienie. 
 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXII/169/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, uzasadnienie oraz oświadczenie państwa 

Przydacz. 

(oświadczenie stanowi załącznik do protokołu) 
 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Wójt poinformował, że lekarz stomatolog Pielok przekazał mu, iż rezygnuje z gabinetu 

dentystycznego w  Zębowicach, ponieważ złożył kontrakt tylko na Dobrodzień. Zębowice  jest 

małą wioską i dlatego nie będzie tutaj świadczył usług stomatologicznych. Następnie 

dopowiedział, że zwrócił się z zapytaniem do stomatologa pana Przydacz, który ma najem                   

w nowym ośrodku zdrowia, czy będzie występować z wnioskiem  do NFZ o kontrakt na 

Zębowice w związku z rezygnacją  dr Pieloka. Pan dr B. Przydacz oświadczył, że jak będzie 

taka możliwość, to podejmą starania o zakontraktowanie w Gminie Zębowice usług 

stomatologicznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 

Wiceprzewodniczący  Damian Ledwig zgłosił –  jeżeli jest możliwe, aby w uchwale dopisać, 

w przypadku gdy nie będzie starań o kontrakt z NFZ - umowę się wypowiada. 

Radca Prawny – stwierdził, że taki zapis może być w umowie, natomiast nie w uchwale, 

ponieważ  Organ Nadzoru mógłby mieć uwagi, co do tego zapisu. Natomiast jest słuszne, że 

trzeba to zagwarantować w umowie, jeżeli w okresie kontraktowania  państwo  Przydacz nie 

złożyliby wniosku, wtedy tę umowę można wypowiedzieć. 

Wiceprzewodniczący  Damian Ledwig –zasugerował, aby ten zapis był w umowie. 

Przewodnicząca Rady – dodała, że jeżeli lekarze stomatologii nie wywiążą się z danej obietnicy 

i zrezygnują z umowy, wtedy wyciągniemy z tego konsekwencje  i będziemy szukać innych 

rozwiązań. 
 

Radny Wilhelm Rybol – czy stawka jest taka sama od m2, jeżeli stomatolog na dzień dzisiejszy 

przyjmuje prywatnie. 
 

Wójt oświadczył, że na obecną chwilę nie jest w stanie odpowiedzieć, trzeba sprawdzić. 
 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXII/170/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości  w drodze przetargowej. 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Radca Prawny  zwrócił uwagę, że projekt niniejszej uchwały w samej treści powstał dzisiaj i 

zasugerował, że rada podejmując uchwałę nie może określić sposobu zbycia nieruchomości, 

wtedy mógłby zaingerować Organ Nadzoru. Aczkolwiek nie ma wątpliwości, że zbycie będzie 

w drodze przetargu, jednak w samej treści uchwały nie może być użyty zapis  „przetargu” tylko 

Rada „wyraża  zgodę na zbycie”. Natomiast o formie zbycia decyduje Wójt. 

 
Na wstępie Wójt poinformował, że chodzi o lodziarnię pana Kotarskiego, który wyremontował 

ten lokal. On wystąpił z wnioskiem o wykup tego lokalu. Aczkolwiek w trakcie  przetargu 

okaże się kto będzie w nim startował. W momencie wyceny przez rzeczoznawcę, wartości 

lokalu w odniesieniu do obecnego stanu zostaną odliczone nakłady najemcy. Różnica będzie 

do zapłaty, w przypadku gdyby wygrała inna osoba, wtedy ta osoba będzie musiała wpłacić 

należną kwotę do Gminy i zapłacić nakłady obecnemu najemcy, który obiekt  odnowił.   

   
Następnie Radca Prawny odniósł się do zapytania mieszkańca gminy, który zapytał o podstawę 

prawną  w powyższej sprawie. Odpowiedział, że podstawą prawną jest Kodeks cywilny, który 

mówi „kto czyni nakłady, które są do rozliczenia  ma prawo do ich zwrotu”. Taka jest zasada 

KC, każdy kto poniósł nakłady, które zgłosił, na które była zgoda, i które nie były zastrzeżone 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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w umowie może ubiegać się o ich zwrot. Jeżeli chodzi o sprzedaż musi być przetarg i ogólne 

zasady prawa cywilnego zachowane, łącznie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

 

Radny Norbert Larisz zapytał czy pan Kotarski nie ma pierwszeństwa nabycia tego lokalu. 

Radca Prawny poinformował, że nie. 

                 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady  poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXII/171/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punk 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 – rekomendacja. 

 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Punkt 7. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji wieloletniego programu współpracy 

Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 
 

Wójt odczytał fragment  sprawozdania za rok 2016, pkt IV – Podsumowanie. 

  
Nawiązując do powyższego sprawozdania wójt poinformował, że zawarto w nim min. 

informację, że wobec działających na terenie naszej gminy LZS prowadzony jest audyt 

wewnętrzny dotyczący prawidłowości wydawania przyznanych środków finansowych. Słowa 

wywołały kontrowersję ze strony prezesa LZS Radawie Mariana Królaka, który kwestionował 

zasadność zarzutów kierowanych pod adresem kierowanej przez niego organizacji. 
 

Wójt dodał, że rozliczono  LZS Radawie, jak i LZS Zębowice. 

Mieszkaniec zgłosił wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji z audytu  

zarówno z LZS Radawie, jak również z LZS Zębowice. 
 

Wiceprzewodniczący  Damian Ledwig – zgłosił, żeby do następnej sesji została przedstawiona 

wszystkim radnym dokumentacja z audytu LZS Radawie i LZS Zębowice. 
 

Wójt – poinformował, że dokumenty zostaną zeskanowane i każdy radny będzie mógł je 

przejrzeć.   

 

Punkt 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 

2016 – omówiona w trakcie podejmowania uchwały w sprawie  zmiany stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 
 

Punkt 9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

   
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek głos przekazała panu Wójtowi 

na udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

Na wstępie Wójt mówił o szowinizmie i pewnym fanatyzmie oraz szkalowaniu dobrego imienia 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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gminy ze strony części mieszkańców nie mających ku temu wystarczających podstaw. 

Dodał, że  przekazując informacje RG bazuje na swojej wiedzy, którą posiada, nieraz na 

dokumentach, które są w obiegu,  albo pozyskuje dane od pracownika merytorycznego. 
 

Następnie udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemara Czaja. 
 

- Odnosząc się do  spraw związanych z  kwestią pogłębienia rowu  przy ulicy Nowej w Kniei               

i zniszczonej nawierzchni drogi Knieja – Łąka poinformował, że stosowne decyzje będą podjęte 

po przeprowadzeniu oględzin powyższych miejsc; 
 

- Jeżeli chodzi o dentystę pana Pieloka – temat został już wcześniej wytłumaczony; 
 

- Odnośnie dachu na ul. Opolskiej w Zębowicach, stwierdził, że nie będzie już zacieków, 

natomiast odpowiadając na dodatkowe pytanie radnej Edyty Czeredrecki w sprawie kupna 

lokalu w tym budynku, poinformował, że jest to obiekt Starosty, jeżeli jest zainteresowanie 

kupnem tego lokalu to trzeba zwrócić się z wnioskiem do Starosty; 
 

- Odpowiadając na pytanie dotyczące wprowadzenia ruchu wahadłowego na remontowanej 

drodze  powiatowej Knieja – Grodziec oświadczył, że według zapewnień firmy wykonującej 

remont będzie on uruchomiony od lipca br.; 
 

- Jeżeli chodzi o zwiększony ruch w Poczołkowie stwierdził, że zaproponuje aby  ustawić znaki 

osiedlowe w terenie zabudowanym. Będą również podjęte decyzje odnośnie postawienia znaku 

dotyczącego pierwszeństwa przejazdu. 
 

- Odpowiadając na pytanie jakie będą dalsze losy szkoły w Kadłubie Wolnym poinformował, 

że jeżeli chodzi o główny budynek szkoły to jest dokumentacja techniczna na dom starości, 

natomiast w obiekcie, w którym wcześniej było przedszkole jest zamysł zrobienia żłobka. Wójt 

oświadczył również, że firma dzierżawiąca powyższy obiekt odprowadza czynsz do budżetu 

gminy. 
 

- W sprawie  kontrowersji związanych z wręczaniem legitymacji członkom MDP podczas 

uroczystości zakończenia roku szkolnego, stwierdził, że był gościem uroczystości,                                       

a legitymacje wręczył, ponieważ przed jej rozpoczęciem zwrócił się do niego w tej sprawie  

Komendant Gminny OSP druh Marian Janik. Wójt podkreślił, że wręczając legitymacje nie 

miał zamysłu, żeby kogokolwiek dyskryminować, czy dokonywać jakichkolwiek podziałów. 

Poinformował również, że kiedy dowiedział się iż ta sprawa jest opisana i komentowana                       

w Internecie zapytał druha Janika dlaczego legitymacje zostały wręczone młodzieży tylko                     

z dwóch jednostek OSP, ten odpowiedział, że był to pomysł naczelnika z OSP z Zębowic                         

i dołączył się Kadłub Wolny. Jednocześnie nadmienił, że poprosił Komendanta Gminnego OSP, 

żeby sytuację wytłumaczył; 
 

- W sprawie przycięcia gałęzi przy drogach powiatowych  poinformował, że zwróci się w tej 

sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o interwencję; 
 

- Odnosząc się do pisma w sprawie zwolnienia z podatku lokalnych przedsiębiorców, którzy 

zaczynają działalność gospodarczą i realizują nowe inwestycje stwierdził, że przygotowana 

będzie stosowna uchwała w tej sprawie; 
 

- Odnośnie skargi LZS Radawie w sprawie wyposażenia boiska sportowego w Radawiu                         

w kontener sanitarny, poinformował, że skargę trzeba będzie rozpatrzeć; 
 

- Odpowiadając na pytanie dotyczące nieujęcia miejscowości Radawie we wniosku na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków, stwierdził, że  wszystkie jego wypowiedzi na Komisji 

Rewizyjnej były prawdą, i ta jest właściwa. Odpowiadając na wniosek o udostępnienie                        

informacji publicznej były również podane dane tej samej treści, które następnie  odczytał.                     

W treści pisma było m.in. odnośnie  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, że już                   
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ponad 110 posesji w sołectwie Radawie ma zamontowane oczyszczalnie ścieków. Przy                        

budowie oczyszczalni decydujące znaczenie ma kosztorys inwestorski, względem którego                

wylicza się wszystkie wskaźniki. Dla nieruchomości położonych w Radawiu nie zdążono               

przygotować pełnej dokumentacji co nie oznacza, że sprawa jest już zamknięta i że                                   

w następnym  przetargu nie pojawią się kolejne nieruchomości, na których będą budowane 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przy wypełnianiu wniosku należy kierować się                            

wytycznymi zawartymi w przepisach, wysokością puli finansowej o jaką ubiega się gmina oraz 

wytworzoną kompletną dokumentacją, w której jest opracowany kosztorys inwestorski.                      

Zestawiając te wszystkie elementy jest otrzymywana całość tzn. możliwość maksymalnego 

ubiegania się o środki pomocowe w tym okresie programowania. 

W tym miejscu odczytał, kolejne odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku  o udostępnienie 

informacji publicznej, tj. odnośnie działań podejmowanych przez gminę w kwestii budowy 

oświetlenia oraz fotowoltaiki; 
 

- Jeżeli chodzi o pomysł zakupienia kontenera dla LZS Radawie, oświadczył, że od początku 

optował za budową obiektu murowanego, niemniej jednak prace budowlane związane                             

z posadowieniem zakupionego kontenera będą realizowane od sierpnia br. 
 

Po odpowiedziach Wójta Przewodnicząca R.G. odczytała pismo przedsiębiorcy z Radawia 

odnośnie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje. Dodała, że na następną sesję będzie przygotowany odpowiedni projekt i radni 

podejmą uchwałę. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 
 

Następnie odpowiadając na pytania Prezesa LZS Radawie, poinformowała, że zabierała głos 

na Komisji Rewizyjnej ponieważ odczytywała wszystkie pisma dot. skargi na bezczynność 

Wójta w sprawie wyposażenia boiska sportowego w Radawiu w kontener sanitarny. 

Jednocześnie oświadczyła, że była za tym, żeby „coś” dla LZS Radawie zrobić, sugerując przy 

tym, że wszyscy tego chcieli. Po czym dodała, że inwestycja będzie na pewno zakończona, 

trzeba tylko doczekać jej finału. 
 

Dyskusja nt. wręczania legitymacji na zakończeniu roku szkolnego. 
 

Na koniec odczytała pisma: 
 

- Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie będące odpowiedzią  na interpelacje radnych złożone 

na sesji R.G.. w marcu br. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

- Poczty Polskiej, Region Sieci Opole odnośnie działalności placówki pocztowej                                       

w miejscowości Zębowice. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 
 

Punkt 10. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 28.03.2017 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 r.   
 

Punkt 11. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXII sesji Rady 

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 17:00. 

 
 

Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 


