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P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2017 

z XXV sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 9 listopada 2017 roku w godz. 9:00 -11:40 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice, która 

stwierdziła, że o obradach sesji uczestniczy 14 radnych /na stan rady15 radnych/. 

Radni nieobecni –  Marianna Dylka 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXV/184/2017 – XXV/192/2017 

 

W obradach uczestniczyli: Waldemar Czaja – Wójt Gminy, Jadwiga Sajdyk – Skarbnik Gminy, 

Michał Pawełczyk – radca prawny, Zdzisław Szuba – Z-ca Wójta, pracownicy urzędu, 

mieszkańcy i 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) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok, 

2) zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”, 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, 

5) określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwesty-

cją, 

6) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę, 

7) uchylenia uchwał Nr 23/99 oraz Nr VII/69/99, 

8) rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 rok 

wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rada-

wie. 

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 27.09.2017 r. 

4. Zakończenie sesji. 

     

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

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

wszystkich obecnych na sesji. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 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 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
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Zaproponowana zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie przez radnych poprzez 

głosowanie przy 14 głosach „za”, 0 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach sprzeciwu. 
 

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) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok, 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”, 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, 

6) określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwesty-

cją, 

7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę, 

8) uchylenia uchwał Nr 23/99 oraz Nr VII/69/99, 

9) rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 rok 

wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rada-

wie. 

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 27.09.2017 r. 

9. Zakończenie sesji. 

     

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów        

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 
 

Radna Edyta Czeredrecki zapytała: 

– dlaczego Urząd Pocztowy w Zębowicach jest otwarty tylko 6 godzin, 

– o remontowane mieszkanie w Nowej Wsi dla nowego mieszkańca, kto to jest?. 
 

Radny Wilhelm Rybol – zwrócił uwagę, że jest jeden objazd do Olesna. 

W trakcie pytania wyjaśniono, że jest także inna droga dojazdu do Olesna. 

Radny Wilhelm Rybol – zgłosił, że tablica informująca  objazd do Grodźca jest mało widoczna, 

ponieważ postawiona jest za drzewem, które ją zasłania.   
 

Radna Dorota Wons – zgłosiła, żeby boczne gałęzie z drzewa pościnać koło skweru i Państwa 

Pyć, ponieważ liście zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu z lewej strony, od strony 

Dobrodzienia. 

W imieniu rodziców dzieci chodzących do szkoły zapytała, czy byłoby możliwe zrobienie 

progów zwalniających między szkołami w Zębowicach na ul. Oleskiej. Dodając, że dotyczy to 

drogi powiatowej. 

Następnie zgłosiła, że nie świecą 3 lampy na ul. Borowińskiej w Zębowicach.   
 

Radny Leon Psyk poinformował, że na drodze powiatowej Szemrowice - Zębowice, za 

skrzyżowaniem w kierunku Kadłuba Wolnego powstały dwie głębokie dziury, które są 

niebezpieczne. Wnioskował, aby zgłosić ten fakt do Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Radna Dorota Wons zapytała o zamiary odnośnie kiosku na przystanku w Zębowicach. 

 

Radny Wilhelm Rybol – wnioskował o podcięcie drzew na drodze Kadłub Wolny z Łąk                        

w kierunku Siedlisk.      
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Radny Norbert Larisz – zapytał o sprawę likwidacji garbów na drodze powiatowej, między 

Zakrzowem a Kosicami. 

 

Sołtys Kniei Teresa Twardawska – zgłosiła zapytanie, o możliwość wykorzystania 

żwiru, który jest na boisku, do zasypania i wyrównania  dziur w Kniei na drodze                          

w stronę leśniczówki. Jest to  droga leśna. 

 

Radny Erwin Wencel – zgłosił, że nie świecą lampy przy szkole w Radawiu, nad 

wejściem głównym oraz z tyłu. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – wnioskował o wyrównanie terenu obok ul. 

Stawowej w kierunku Pola Legnickiego, ponieważ są tam ogromne dziury wybite; 

- Zwrócił się zapytaniem, jak wygląda sprawa sekretarza, sugerując, że jest to funkcja, 

która powinna być ciągle w urzędzie. Natomiast na dzień  dzisiejszy nie ma sekretarza 

w Urzędzie; 

- Następnie zapytał, czy była kiedyś podjęta uchwała lub czy był zapis  w regulaminie 

na temat nagrywania sesji oraz dołączania tego nagrywania do protokołu. 

- Zgłosił w imieniu mieszkanki Radawia o zawieszenie lampy na ul. Stawowej                             

w Radawiu; 

- Ponowił wniosek, który był już parę razy zgłaszany, odnośnie załamanych przepustów 

w Radwiu na ul. Ludowej koło P. Barowskich  oraz na ul. Stawowej koło P. Trela. 

Ponieważ żadne prace w tym kierunku nie zostały wykonane. 

 

Radny Norbert Larisz – zgłosił zapytanie, czy są już wytypowane osoby lub firmy, które 

będą odśnieżały zimą drogi na terenie gminy Zębowice. 

 
Punkt 5.    Podjęcie uchwał. 
 

Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2017 rok 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie kwoty - 20 500 zł -  dotacja na drogi do Starostwa 

Powiatowego, na jaki cel miała być ona przeznaczona. 

 

Skarbnik – odpowiedziała, że była to zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego na 

wykonanie drogi w Zębowicach na ul. Opolskiej i ul. Dobrodzieńskiej. Aczkolwiek Starostwo 

Powiatowe zaniechało realizacji tej inwestycji na ten rok, dlatego te środki zostały przeniesione 

na inne zadanie – zakup znaków na  teren całej gminy. 
 

Radna Dorota Wons – zapytała o wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów                  

ok. 3 000 zł. 
 

Skarbnik – wskazała, że są to środki pochodzące z oświaty. Szkoła otrzymała odszkodowanie, 

które zostało wprowadzone do budżetu – 2 928 zł. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXV/184/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy                      

finansowej, 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały informując jednocześnie, że załączniki są 

dołączone do projektu.   

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał, czy w tym projekcie są tylko te zmiany, które 

są w uchwale budżetowej, czy jeszcze wprowadzono dodatkowe zmiany w wpf? 

 

Skarbnik – odpowiedziała, że zmiany są zaktualizowane do uchwały, która dzisiaj została 

podjęta dot. wysokości dochodów i wydatków. Natomiast zmiany w wydatkach majątkowych 

nastąpiły w związku z inwestycją – na rozbudowę stacji wodociągowej i budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodała, ze dzisiaj będzie podpisana umowa na 

dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Nakłady finansowe zostały powiększone do wysokości  

kwoty, do której uzyskano dofinansowanie.        

Wójt dodał, że w tym projekcie zmiana odnosi się tylko do tej pomocy, na którą będzie dzisiaj 

podpisywana umowa na ponad 3 mln. zł. 

 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – odnośnie otrzymania projektu uchwały na sesji 

stwierdził, że nie ma możliwości zapoznania się z tym projektem. 

 
Skarbnik -  poinformowała, w którym miejscu nastąpiła zmiana od momentu ostatniej 

aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej – zał. nr 2 str. 2 rozbudowa stacji wodociągowej 

oraz w pozycji dochodów, które zostały ujęte w podjętej uchwale budżetowej – załącznik nr 1 

– dochody ogółem na 2017 r. 

 
Wiceprzewodniczący Damian Lediwg – zapytał, czy nie było możliwe przygotowanie  projektu 

uchwały na komisje, które odbyły się dwa dni wcześniej. 

 
Skarbnik – odpowiedziała, że w tym czasie była w trakcie przygotowywania tego projektu. 

Prosiła o wyrozumiałość. 

 
Wiceprzewodniczący Damian Lediwg – poprosił, aby na przyszłość projekt uchwały był 

wcześniej przygotowany, ponieważ chodzi o rozpoznanie tematu.   

 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXV/185/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla  „in 

blanco” 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Po czym poprosiła pana Wójta o zabranie 

głosu w tej sprawie. 

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 – odnosząc się do powyższej uchwały poinformował, że kryteria przyznawania 

jakichkolwiek środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego dla beneficjentów wymagają 

zabezpieczenia wekslem „in blanco”, które może tylko podejmować Rada Gminy. Żeby można 

było podpisać umowę musi być podjęta niniejsza uchwała. Dodał, że w tej uchwale jest podana 

wartość, na którą będzie przyznana pomoc. Jeżeli w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia nie 

zostałyby spełnione warunki i kryteria, wtedy przy rozliczeniu wniosku zwraca się część lub 

całość przyznanych środków. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski zabezpiecza się 

tym wekslem „in blanco”. Poprosił, aby podjąć niniejszą uchwałę.        

   
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał, odnosząc się do § 3 jeżeli, by wystąpiło 

nieprzewidziane zdarzenie, czy Gmina jest w stanie z własnych środków pokryć zaciążone 

wydatki. 
 

Wójt – odpowiedział, że trzeba tak przeprowadzić inwestycję, żeby nie było żadnych zastrzeżeń 

co do sformułowanych zadań we wniosku. 

Radca Prawny dodał, w jakich sytuacjach należałoby zwrócić środki np. gdyby nie podjęto 

budowy oczyszczalni lub byłby naruszony przetarg. Odnośnie weksla „in blanco” stwierdził, 

że każda umowa dotacyjna musi być zabezpieczona. Jest to najtańsza forma zabezpieczenia. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta, przy 13 głosach „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący 

się. 

 

/Uchwała nr XXV/186/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek                     

podatku od nieruchomości 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, ponadto poinformowała, że stawki podatku 

od nieruchomości zostały wypracowane na Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 

Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXV/187/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od                 

posiadania psów 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 
 

Radna Dorota Wons – zgłosiła zapytanie odnośnie opłaty za psy, czy rolnicy nie płacą za                    

posiadane psy? 
 

Pani Renata Lisy odpowiedziała, że  rolnicy są zwolnieni z opłaty od posiadania psów do dwóch 

psów, od trzeciego zobowiązani są już płacić. 

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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Następnie odpowiadając na pytanie Radnej Doroty Wons odnoście uiszczania opłat od                 

posiadania psa od osób fizycznych, nie będących rolnikami, wskazała, że jest prowadzona                 

ewidencja w Urzędzie i osoba odpowiedzialna za ściągalność opłaty za psy. 

  

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXV/188/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia obniżonych stawek                         

podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że otrzymano opinię Prezesa UOKiK do projektu 

podjętego na poprzedniej sesji. Odczytała opinię. Po czym oświadczyła, że projekt uchwały na 

dzisiejszą sesję został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Następnie odczytała projekt uchwały uwzględniając zapis § 4  ust. 1. … wysokość stawki 

podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej, na której nowa inwestycja powstała po 31 grudnia 2013 r., wynosi rocznie                  

4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXV/189/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Po uchwaleniu powyższej uchwały Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uzasadnienie do 

podatku rolnego na 2018 r. oraz uzasadnienie do podatku leśnego na 2018 rok. 

( uzasadnienia stanowią załącznik do protokołu) 

 

Pani Renata Lisy poinformowała, że na Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz                   

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 

Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego  podjęto decyzję, iż nie zostanie obniżona 

cena skupu żyta,  jak również cena sprzedaży drewna, ogłoszone komunikatem Prezesa GUS  

z dnia 20.10.2017 r., dlatego nie przygotowano uchwały dot. podatku rolnego i podatku                        

leśnego. 
 

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było.  

 

/Uchwała nr XXV/190/2017 – 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
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Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nr 23/99 oraz Nr 

VII/69/99 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Po czym poprosiła pana Wójta o zabranie 

głosu w tej sprawie. 

 

Wójt – odnośnie niniejszego projektu, poinformował, że zapis w § 1. … „Nr 23/99 Zarządu 

Gminy w Zębowicach  z dnia 07 września 1999 roku w sprawie ustalenia odpłatności za                     

uzyskanie dostępu do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę” należy wykreślić                                    

z niniejszego projektu uchwały, ponieważ zarządzenie uchyla Wójt.  Następnie wskazał, że 

obowiązującą uchwałę nr VIII/69/99 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 sierpnia 1999 r.                     

w sprawie odpłatności za przyłączenie odbiorcy wody z wodociągu gminnego w gminie                         

Zębowice, należy, wniosek  Prokuratury, uchylić, ponieważ Gmina, mimo podjętej uchwały, 

nie pobierała opłat. 

  

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXV/191/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia wniosku sołtysa                          

o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wydatków na realizację                   

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radawie 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały, następnie poprosiła Wójta o zabranie 

głosu. 
 

Wójt – poinformował, że ustawodawca określając przepisy związane z funduszem sołeckim, 

wskazał wójta jako organ wykonawczy, nie mając na myśli osoby fizycznej. Z przepisów prawa 

wynika, że organ wykonawczy ma obowiązek sprawdzenia, czy dane wnioski, które zostały 

przygotowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego spełniają warunki zawarte  w art. 

5 ustawy o funduszu sołeckim.  Do Urzędu Gminy wpłynęły wnioski sołectw, w dwóch   

przypadkach tj. sołectwa Kadłub Wolny i sołectwa Radawie były uchybienia. Pismem sołtysi 

zostali o tym poinformowani. Aczkolwiek sołectwo Kadłub Wolny spóźniło się terminowo ze 

złożeniem wniosku, dlatego nie ma możliwości rozpatrywania go przez Radę Gminy. 

Natomiast sołectwo Radawie w pierwszym wniosku nie rozdysponowało w pełni  kwoty 

funduszu sołeckiego. Na dziewięć zadań, które były zawarte we wniosku osiem z nich nie 

spełniało ustawowego zapisu, do którego sołectwo miało się określić. Była propozycja, aby 

określone zadania jeszcze raz przeanalizować, wymiernie przeliczyć, by można było je 

realizować. Z ośmiu zadań, trzy zostały poprawione, natomiast w pięciu nie dokonano zmian. 

W związku z tym, że zadania, które zostały określone, jako do realizacji nie były w pełni 

pokryte wartością kwotową, zaszła konieczność skierowania wniosku do Rady Gminy. Jeżeli 

we wniosku nie pokazujemy całościowego zadania, jednakże później dobiera się kolejne 

elementy do tego tzn., że wykracza się poza zakres funkcji funduszu sołeckiego. Takie zadanie 

jest niedopuszczalne. 
 

O godz. 10:30 obrady opuścił radny Konrad Jendrzej. 
 

Następnie odczytał informację zawartą na stronie RIO dot. wydatków nierealnych i prawidłowo 

złożonych wniosków, żeby można byłoby je ująć w budżecie gminy. Dodał, że mając na uwadze 

zadanie zawarte we wniosku dot. zakupu wiat przystankowych jest potrzeba opracowania mapy 

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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do celów projektowych, która jest niezbędna do wykonania projektu. Jeżeli przystanek jest na 

gruncie Skarbu Państwa, orzecznictwo mówi, że jest zakazane finansowanie z funduszu 

sołeckiego zadania, które nie jest zadaniem własnym gminy.  Jeżeli chcemy zrealizować 

wszystkie zadania i ponieść dodatkowe koszty z tym związane, dla tych zadań, które nie 

spełniają wartości początkowej wniosku, to nie mogą być ujęte w funduszu sołeckim, tylko w 

wydatkach bieżących. Wtedy, jeżeli te wszystkie zadania z funduszu sołeckiego znajdą się   w 

wydatkach bieżących, będą zwiększone środki i zadania zostaną wykonane. Wniosek w tej 

formie jaki jest skierowany do Rady nie ma takiej możliwości. Aczkolwiek radni obecni na 

dzisiejszej sesji są zobowiązani do podjęcia decyzji, mając świadomość, że są związani 

przepisami prawa. Nie zależnie od podjętej decyzji uchwała zostanie przekazana do nadzoru 

celem jej kontroli. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że rada błędnie podjęła uchwałę, wtedy 

trzeba będzie zadania anulować. 

Dodał, że jeżeli chodzi o wniosek, to błąd był po stronie sołtysa. Nie jest wiadome, czy zostały 

wzięte materiały od pracownika merytorycznego, który miał kosztorys na wykonanie 

oświetlenia. Dokumenty można było sprawdzić. 
 

Zastępca Wójta  - dopowiedział, że rozmawiał sołtysem sołectwa Radawie, któremu 

zasugerował, aby zrezygnować z zadania odnoście przystanków i te środki przekazać na lampy. 
 

Sołtys Marian Królak potwierdził, że popełnił błąd, iż nie rozdysponował 2000 zł, dlatego był  

świadomy, że wniosek wróci do ponownego rozpatrzenia. Społeczność sołectwa Radawie 

uchwaliła wniosek rozdysponowując pozostałą kwotę na poszczególne zadania. Odnośnie 

funduszu sołeckiego stwierdził, że można go zmienić w ciągu roku. Następnie odniósł się do 

zadań zawartych we wniosku dot. przystanków autobusowych, lamp i zebranych dokumentów 

i wytycznych. 

 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zgłosił zapytanie, czy pozostali radni otrzymali 

wniosek sołectwa Radawie. 

Renata Lisy – potwierdziła, że tak. 

 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zwracając się do Radcy Prawnego, zapytał odnośnie 

przystanków, czy są zadaniem własnym niezależnie, czy jest to teren należący do gminy, czy 

do Skarbu Państwa, we władaniu Starostwa Powiatowego. 

 
Radca Prawny – odpowiedział, że zależy jakie jest działanie. Jeżeli działanie polega na 

wybudowaniu czegoś, czy innej inwestycji jest bezwzględnie potrzebny tytuł prawny, natomiast 

jeżeli jest tzw. miękki projekt to niekoniecznie. 

 
Dyskusja na niniejszy temat. 

 
Sołtys Marian Królak – we wniosku jest również zadanie – zakup sprzętu i budowa placu zabaw 

we wsi Łąka.  Jeżeli  zostaną odrzucone zadania to będzie odrzucony cały wniosek. 

Wójt – odnośnie niepouczenia sołtysów, stwierdził, że w każdym piśmie, które były kierowane 

do sołtysów były powoływane przepisy (art. 5 ust. 6,7 i 8) – odczytał pismo. 

Przedstawił temat funduszu sołeckiego sołectwa Kadłub Wolny. 

Po czym poinformował, że Rada Sołecka Radawie skierowała wniosek do Rady Gminy i Wójt 

będzie związany z rozstrzygnięciem  RG, aczkolwiek jest jeszcze ocena uchwały przez osoby 

kontrolujące.   

  
Dyskusja na temat podjęcia niniejszej uchwały. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, że to co było w gestii Sołtysa oraz Rady 

Sołeckiej to w terminie zostało wykonane. Wniosek został sporządzony i działanie na tym 
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etapie sporządzonego wniosku zostało zakończone. Stwierdziła, że teraz Rada musi podjąć 

decyzję. Poprosiła Radnych o zadawanie pytań i dyskusję. 

 
Radca Prawny – odnośnie tego projektu, stwierdził, że decyzja nie przesądza rozstrzygnięcia. 

W miejscu wykropkowanego miejsca będzie należało do radnych zgodnie z art. 5 ust. 10 

ustosunkowanie się do rozpatrywanego wniosku. 

Radni procedują na podstawie art. 5 ust.10, po czym odczytał brzmienie niniejszego przepisu, 

który mówi: w przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek 

w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający 

warunków określonych w ust.2 lub 3 lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust.8. Wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy. 

 

- ust. 2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady 

sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

- ust 3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 

obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie 

informacji, o której mowa w art. 3 ust.2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 

 
Po odczytaniu dodał, że od strony formalnej nie ma zastrzeżeń, nie ma także naruszenia  

procedury ze strony Wójta, odnośnie procedury do końca lipa dot. przekazania sołtysom 

informacji o wysokości przypadających danemu sołectwu środków. 

Dodał, że można wnioskować, jak wynika z wypowiedzi radnych, iż w tym przypadku jest brak 

informacji, przez co są wątpliwości i nie ma przekonania. Natomiast uchwała będzie badana 

przez organ nadzoru, czy Rada słusznie postąpiła. Uchwała obojętnie jaką decyzją zostanie 

rozstrzygnięta pozytywną lub negatywną, nadzór  będzie sprawdzać pod względem 

merytorycznym z dwóch stron. 

 
Dyskusja na temat przyjęcia i odrzucenia uchwały oraz jej skutkach.    

 
Radca Prawny – wyjaśnił, że to będzie zależne od treści uchwały. Jedna treść jest taka, że  

przyjmuje się wniosek sołectwa Radawie do realizacji, wtedy nadzór sprawdza, czy zarzuty 

Wójta były słuszne. Jeżeli będzie uchwała o odrzuceniu tej uchwały to będzie badanie jej, czy 

Rada miała prawo odrzucić, czy Rada słusznie przyjęła to, co Wójt kwestionował. 

Na zapytanie radnego W. Rybol odpowiedział, że przywrócenie prawa funduszu sołeckiego nie 

będzie już możliwe, ponieważ są terminy, których trzeba dotrzymać. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – stwierdził, że wniosek został sporządzony zgodnie z 

ustawą o funduszu sołeckim, odniósł się do art. 5  o kwotach szacunkowych do zadań w ramach 

funduszu sołeckiego. W każdym zadaniu są oszacowane koszty. Formalnie we wniosku 

wszystko jest zawarte. Natomiast każde jedno zadanie w ciągu roku budżetowego można 

zmienić. Można przełożyć środki później w ramach kosztorysu, ponieważ obecnie w funduszu 

sołeckim nie ma kosztorysu na zadania jak na: przystanki, czy lampy. 

 

Dyskusja na temat przekazanych dokumentów dot. kosztorysów. 

   

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – poprosił, żeby wniosek został pozytywnie przez Radę 

rozpatrzony, z tego względu, że  jest on formalnie zgodny z ustawą o funduszu sołeckim. Jeżeli 

Rada odrzuci, zgłosił, aby zanotować w protokole, żeby przy głosowaniu nad tą uchwałą 

imienne zaprotokołować głosowanie. Najprawdopodobniej wniosek trafi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego, jeżeli Rada go odrzuci. 
 

Wójt - poinformował odnośnie przekazanych materiałów, analizie wniosku, ocenie i 

odrzuceniu wniosku. Dodał, że każdy radny musi przestrzegać litery prawa i na tym samym 
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poziomie rozstrzygać, czy jest możliwość realizacji tych zadań. 
 

Dyskusja.  W trakcie była mowa odnośnie przygotowanego  kosztorysu na budowę placu 

zabaw. 

Wiceprzewodniczący Damian Lediwg – wnioskował o przerwę i przyniesienie wszystkich 

wniosków wszystkich sołectw. 
 

Dyskusja. 
 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały do paragrafu 1. 
 

Po czym Radca Prawny – wskazał, że w § 1 niniejszego projektu należałoby wpisać 

„uwzględnia się”, aby mieć odniesienie nad głosowaniem. 

Jedno głosowanie, jeżeli głosowanie przejdzie, uchwała przechodzi, jeżeli nie przejdzie będzie 

wynikało, że Rada odrzuciła wniosek. 

 
Przewodnicząca RG – poprosiła o zaprotokołowanie i odpowiedź na zapytanie zwrócone do  

Wójta, że jeżeli wniosek nie przejdzie, to zadania będą realizowane?. 

Wójt - potwierdził, że tak. 

 
Do powyższej wypowiedzi odniósł się Wiceprzewodniczący Damian Ledwig, który poprosił                

o zaprotokołowanie jego wypowiedzi - „ na jakiej podstawie - na podstawie słownych obietnic”.   

 
Przewodnicząca Rady Gminy ponownie odczytała projekt uchwały z zapisem w § 1 

„Uwzględnia się” wniosek … 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta, przy 10 głosach „za”, 0 głosach przeciwnych i 3 głosach 

„wstrzymujących się” (Gabrieli Buczek, Marii Wróbel i Barbary Dragon) . 

 

/Uchwała nr XXV/192/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 
Punk 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że każdy otrzymał w materiałach swoje wytyczne co do 

oświadczeń złożonych za 2016 r. i poprosiła, aby je sprostować, jeżeli takie zaistniały. 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań 

 

 

Punkt 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

   
Przewodnicząca RG odczytała petycję mieszkańców sołectwa Radawie odnośnie remontu 

oddziału przedszkolnego w Radawiu. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek głos przekazała panu Wójtowi 

na udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Następnie udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemara Czaję. 

 

- Jeżeli chodzi o godziny otwarcia poczty, stwierdził, że tę sprawę musi sprawdzić, ponieważ 

na chwilę obecną nie zna odpowiedzi. 

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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- Odnośnie remontu lokalu mieszkalnego w Zębowicach – Nowa Wieś, poinformował, że był 

zobowiązany do wskazania miejsca zamieszkania dla osoby, która wyszła z zakładu karnego. 

Dlatego wyremontowanie wskazanego mieszkania jest koniecznością. Natomiast mieszkanie 

wyżej nie będzie remontowane. 

- Odnosząc się do sprawy objazdu do Olesna, wskazał, że jest dodatkowy przejazd przez 

Warłów na Klekotną. 

- W kwestii niewidocznej tablicy informującej o objeździe, poinformował, że sprawa zostanie 

rozpoznana. 

- Jeżeli chodzi o widoczność na skrzyżowaniu koło skweru i Państwa Pyć, wskazał, że został 

już przeprowadzony przegląd drzew w naszej gminie. W  okresie zimowym jest przewidziana 

pielęgnacja tych drzew. Prace będzie wykonywać firma z uprawnieniami wysokościowymi. 

- Odnośnie pytania o progi zwalniające stwierdził, że jest to droga powiatowa, dlatego                      

z zapytaniem w tej sprawie zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg. 

- Jeżeli chodzi o nieświecące lampy, poinformował, że po rozmowie z pełnomocnikiem firmy 

TAURON ustalono, iż na bieżąco będą wykonywać czynności związane z naprawą lamp, 

zgodnie z założeniami umowy. 

- Odnośnie dziur na drogach, odwodnienia rowów oraz suchych drzew na terenie dróg 

powiatowych poinformował, że zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych             

z prośbą o podjęcie stosownych decyzji w tym zakresie. 

- Jeżeli chodzi o lokal na przystanku w Zębowicach poinformował, że osoba wynajmująca ten 

lokal zrezygnowała z umowy najmu. Jest formułowane prowizorium budżetu i przygotowana 

dokumentacja na remont przystanku. Dodał, że lokal jest do wynajęcia i zagospodarowania. 

- Odnośnie  podcięcia zwisających gałęzi, na drodze Łąki – Siedliska poinformował, że temat 

był już wcześniej omówiony. Dodał, że  po 15 listopada będzie można pewne prace wykonać. 

- Jeżeli chodzi o kwestię garbów na drodze w kierunku Zakrzowa stwierdził, że sprawa została 

zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie. 

- W sprawie wyrównania drogi w Kniei w kierunku lasu – temat do rozpoznania. 

- Jeżeli chodzi o oświetlenie na budynku szkoły w Radawiu stwierdził, że jest to kwestia 

sprawdzenia. 

- Odnośnie  dziur na drodze w kierunku Pola Legnickiego – temat do rozpoznania. 

- Jeżeli chodzi o funkcję sekretarza, poinformował, że Pani Sekretarz zakończyła pracę 

31.10.2017r., nie przyjęła propozycji dalszej pracy w Urzędzie. Dodał, że sprawa jest w sądzie, 

natomiast do trzech miesięcy od dnia, w którym  Pani Sekretarz zakończyła pełnić tę funkcję 

Wójt ma obowiązek ogłosić konkurs na to stanowisko. 

- Odnośnie pytania dot. podjętej uchwały w sprawie nagrań z sesji i dokumentów, które należy 

dołączyć do protokołu stwierdził, że obowiązujący statut mówi o formie  roboczej nagrania. 

Natomiast jest nowy statut opracowywany, w którym będzie odpowiedni zapis. 

- W sprawie przeglądu dróg przed zimą, poprosił, aby radni w ramach Komisji Rolnictwa 

sprawdzili cały teren gminy i konkretnie ustalili stan dróg, żeby można było poźniej do tego 

zadania podjeść. 

- Jeżeli chodzi o zawieszanie kolejnych lamp na obwodach niezależnie, gdzie by się 

znajdowały, poinformował, że koszt  zawieszenia i utrzymania jest po stronie Gminy. 

- Nawiązując do pytania odnośnie przepustów pod drogami przy ul. Ludowej czy ul. Stawowej 

w Radawiu poinformował, że w miarę możliwości będą naprawiane uszkodzone przepływy. 

Dodał, że uszkodzenia następują w czasie przejazdu ciężkiego sprzętu, dlatego trzeba brać to 

po uwagę, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg. 

- W sprawie wytypowanych osób do odśnieżania dróg, poinformował, że część dróg odnośnie 

tego zadania będzie realizowana przez pracowników ZGKiW. Jest również podpisana umowa                         

z przedsiębiorcą, który w ramach tej umowy jest zobowiązany odśnieżać rejon: Radawie, 

Kosice, Łąka. 

 
Po odpowiedziach Wójt poinformował, że z okazji -25 lecia Stacji Opieki Caritas Diecezji 

Opolskiej, Biskup Andrzej Czaja złożył podziękowania samorządom lokalnym za wszystko, 
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czego udało się nam wspólnie dokonać w dziedzinie opieki nad ludźmi chorymi i starszymi, 

którzy przebywają w swoich domach. 

Następnie przekazał, że Gmina Zębowice zajęła VI miejsce w Rankingu Pisma Samorządu 

Terytorialnego Wspólnota i Instytutu Zdrowia i Demokracji podsumowującym wydatki tych 

JST, które wykazują aktywność w zakresie polityki zdrowotnej za lata 2006-2015 realizując 

działania inne niż obligatoryjne w kategorii  gminy z niskimi dochodami. 

  
Radny Wilhelm Rybol – odniósł się do wniosku funduszu sołeckiego Kadłub Wolny, w którym 

została ujęta sprawa kapliczki znajdującą się na terenie gminnym jak wynika z mapy 

geodezyjnej. 

 

Wójt - poinformował, że ze względu, że fundusz sołecki podlega częściowemu zwrotowi z puli 

środków budżetu państwa, organ nie może narażać się na niezasadne sięganie po środki, dlatego 

proszono o zmianę wniosku. Dodał, żeby dane były wiarygodne granice działki wyznacza 

geodeta. 

 

 Po wypowiedziach Wójta Przewodnicząca RG Gabriela Buczek poinformowała, że                                   

w materiałach na sesję Radni również otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Zębowice. Dodała, że odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na której zostały                   

naniesione pewne zmiany. Jeżeli do tej wersji, która została wszystkim przekazana są jakieś 

uwagi poprosiła o zgłoszenie ich do 5 grudnia br. Po tym terminie, jeżeli nie będzie uwag, statut 

zostanie przygotowany do uchwalenia na następnej sesji w tej wersji, jaką radni otrzymali.  

   

Następnie poinformowała, że wpłynęło pismo mieszkańców Łąki o utworzenie sołectwa Łąka, 

które następnie odczytała. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

Na koniec ustalono, że zgodnie ze Statutem Gminy podział sołectwo Radawie zostanie 

dokonany z inicjatywy mieszkańców sołectwa, i wyrażony w uchwale zebrania wiejskiego 

sołectwa Radawie.  
 

Punkt 7. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27.09.2017 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2017 r.   
 

Punkt 8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

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

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 11:40. 

 

 
 

Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 


