
Protokół Nr 1/2015 

 

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

publicznego Rady Gminy Zębowice 

z dnia 15 maja 2015 roku. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9.00 Przewodniczący Komisji Pan Konrad 

Jendrzej, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 

wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.  

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

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przegląd zniszczeń nawierzchni dróg na terenie gminy. 

3. Omówienie projektów uchwał na sesję. 

      4.   Sprawy różne. 

      5.   Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad.2 

 

Radni otrzymali wykaz ubytków na drogach gminnych w Zębowicach (w załączeniu do 

protokołu). Pan Wójt przedstawił koszty, które w sumie wyniosą ponad 143 tys. zł. 

Korzystniejsze jest położenie nawierzchni ciągłej (36 zł za m), niż łatanie dziur (68 zł za m). 

Remont odcinków na całej szerokości jezdni daje gwarancje, że za rok nie pojawią się dziury 

w tych samych miejscach. Dziury będą łatane przez ZGKiW w Zębowicach.  

 

Ad.3 

 

Wójt poinformował radnych, że w budynku po szkole w Kadłubie Wolnym planowane jest 

powstanie Domu Spokojnej Starości. Uchwała w sprawie dzierżawy budynku będzie poddana 

pod głosowanie na najbliższej sesji. 

Przygotowano również projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów        

i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. Wysokość diet będzie zależna od 

liczby mieszkańców danego sołectwa: 

- do 200 mieszkańców – 110 zł, 

- od 201 do 400 mieszkańców – 120 zł, 

- od 401 do 800 mieszkańców – 140 zł, 

- od 801 do 1200 mieszkańców – 160 zł, 

- powyżej 1201 mieszkańców – 180 zł. 

 
Diety nie będą uzależnione od obecności sołtysa na sesji, jak było do tej pory. 

 



Uchwała w sprawie publicznego transportu zbiorowego będzie poddana pod głosowanie na 

najbliższej sesji. 

 

 

Ad. 4 

 

Pan Wójt przedstawił plan koszenia traw, które zgodnie z harmonogramem byłoby 

przeprowadzane co 3 tygodnie w kolejnych miejscowościach. 

Wójt poinformował o piśmie, które otrzymał od Pana Pawła Możdżenia, który wyraził chęć 

zakupu części budynku po starym ośrodku zdrowia. Starosta oleski wyraził zgodę na 

sprzedaż. Pieniądze że sprzedaży będą  przekazane na konto starostwa ale będą przeznaczone 

na inwestycje w gminie Zębowice. Nowo zbudowany parking pozostanie, ponieważ znajduje 

się na działce gminnej.  

Damian Ledwig zapytał co stanie się ze stomatologiem po sprzedaży ośrodka. 

Pan Wójt odpowiedział, że Pan Możdżeń zapewnił, że stomatolog nadal będzie mógł 

świadczyć swoje usługi po sprzedaży. Jest też możliwość przeniesienia do nowego ośrodka 

zdrowia. Na ten temat będą jeszcze prowadzone rozmowy. 

Radni poparli zamiar sprzedaży budynku,  ten temat będzie również poruszony na najbliższej 

sesji.  

Wójt poinformował, że plac zabaw przy przedszkolu w Zębowicach wymaga przebudowy, 

krawężniki zostaną zastąpione prawdopodobnie gumowymi obrzeżami, które posiadają 

odpowiednie certyfikaty.  

Ta inwestycję planuje się przeprowadzić w okresie letnim. 

Konrad Jendrzej zgłosił problem pustostanów. 

Pan Wójt odpowiedział, że na obecna chwilę nie da się nic zrobić, być może zmianie ulęgną 

przepisy, projekt ustawy jest już przygotowany.  

Erwin Wencel zapytał co będzie ze starym placem zabaw w Radawie.   

Pan Wójt odpowiedział, że teren jest przewidziany pod plac parkingowy. 

Wilhelm Rybol zapytał o przetarg na wywóz odpadów. 

Pan Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej kompletowane są dane do przetargu, który 

będzie wkrótce ogłoszony. 

Na zakończenie Skarbnik gminy Pani Irena Dzikowska przedstawiła wprowadzone zmiany   

w uchwale budżetowej. 

 

 

Ad. 5 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za 

udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała:                                                                       

Aneta Włodarczyk 

                                                                                         Przewodniczący Komisji : 

 

 

 

........................................................ 

                                                                                            /Konrad Jendrzej 

 


