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Protokół Nr 9/2017 

 

z posiedzenia komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku 

publicznego Rady Gminy Zębowice 

oraz 

komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej                                

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 24 listopada 2017 roku 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9.00 Przewodniczący Komisji rolnictwa, 

leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Pan Konrad Jendrzej, który    

na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum,    

w związku z czym obrady są prawomocne.  

 

W posiedzeniu komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej             

Rady Gminy Zębowice 

uczestniczyli: 

Przewodniczący - Dorota Wons 

Członek – Paweł Grzesik 

Członek – Maria Wróbel 

 

W posiedzeniu komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku 

publicznego uczestniczyli: 

Przewodniczący - Konrad Jendrzej 

Członek – Norbert Larisz 

Członek – Paweł Grzesik 

Członek – Wilhelm Rybol 

Członek – Erwin Wencel 

  

oraz 

Przewodnicząca Rady Gminy – Gabriela Buczek 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Damian Ledwig  

Wójt Gminy – Waldemar Czaja 

Zastępca Wójta - Zdzisław Szuba  

Dyrektor Przedszkola - Kornelia Ticman 

Prezes LZS Radawie - Marian Królak 

Protokolant – Aneta Włodarczyk 

 

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 

Przewodniczący Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku 

publicznego Pan Konrad Jendrzej przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Omówienie i wypracowanie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej i 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice na 2018 rok. Niniejszy projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniami stanowią załącznik do zaproszenia. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.4 

Posiedzenie rozpoczęto od pkt 4 – Sprawy różne. 

Głos zabrała przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Rady Gminy Zębowice p. Dorota Wons, która odczytała petycję  mieszkańców 

sołectwa w Radawiu, która dnia 8 listopada wpłynęła do tut. Urzędu Gminy.  

Następnie głos zabrała dyr. Przedszkola Kornelia Ticman, która sprostowała, że remont         

w przedszkolu został przeprowadzony z pomocą rodziców, ale materiały zostały zakupione 

przez przedszkole. Pani dyrektor proponowała remont łazienki ale rodzice zdecydowali          

o zakupie wózka dla lalek i jeździków. Nie wszystko jest zgodne z prawdą. 

Mamy okazję pozyskać środki unijne, które zostaną przeznaczone m.in. na remont łazienki.  

Zastępca Wójta dodał, że łazienka wymaga gruntownego remontu, a szacowany jego koszt to 

30-35.000 zł.  

 

Wójt Gminy Waldemar Czaja poinformował o konieczności podjęcia uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zębowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Zębowicach. Podjęcie takiej 

uchwały  musi nastąpić do końca listopada. 

 

Wójt zaproponował zmniejszenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, w związku     

z licznymi głosami mieszkańców na odbywających się obecnie zebraniach wiejskich. Po 

dyskusji zdecydowano o obniżeniu stawki do 0,30 zł. Przewodniczący Komisji p. Konrad 

Jendrzej poddał pod głosowanie zaproponowaną stawkę, a radni jednogłośnie ją przyjęli.  

 

Ad.3 

Wójt rozpoczął od omówienia zał. Nr 3 – Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy 

Zębowice w 2018 roku. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje wyniesie 3 010 026,11 zł. 

Następnie omówiono zał. Nr 6 – Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 r. 

Głos zabrała p. Dorota Wons twierdząc, że kwota 25 000,00 zł przyznana na remont Katedry 

Opolskiej jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Po dyskusji wspólnie ustalono      

o obniżeniu dotacji do 10 000,00 zł. 

  

Następnie głos zabrał Prezes LZS Radawie p. Marian Królak. LZS Radawie awansował           

i obecnie ma 2 drużyny w związku z tym wzrosły koszty utrzymania. Żeby się utrzymać na 

rok 2018 potrzebna jest kwota 20 000,00 zł.  

Po dyskusji wspólnie ustalono o obniżeniu dotacji na remont Katedry Opolskiej do 10 000,00 

zł. Z pozostałej kwoty 15 000,00 zł, 8 000,00 zł przeznaczono na działalność LZS, a pozostałe 

7 000,00 zł do wydatków bieżących OSP (obóz strażacki dla młodzieży). 
Przewodniczący Komisji p. Konrad Jendrzej poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany,       

a radni jednogłośnie je przyjęli. 
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Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim        

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

      Protokołowała:                                                                     Przewodniczący komisji: 

 

 

 ……………………..                                                                ………………………….. 
   (Aneta Włodarczyk)                                                                                             (Konrad Jendrzej) 

 

 


