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

z XXI sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 28 marca 2017 roku w godz. 9:00 -10:45 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXI/157/2017 – XXI/162/2017 

 

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

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

pracownicy urzędu, Kierownik stacji Caritas Zębowice Krystyna Mazurek, Przedstawiciel 

firmy Kler Arkadiusz Andrzejczak, nauczycielka Joanna Wons-Kleta, uczennica gimnazjum 

Emilia Lempa 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 uchwały Nr XX/152/2017, 

2) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

3) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice, 

4) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie 

Gminy Zębowice, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, 

7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 14.03.2017 r. 

8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

       

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

 

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

wszystkich obecnych na sesji. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 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 wycofanie z porządku obrad w pkt 5 ppkt 3 

projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie                        

Zębowice, oraz wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5 ppkt 7 projektu uchwały                           

zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów                

z Zębowicach. 
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Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zapytał, dlaczego został wycofany projekt uchwały                          

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice. 

 

Wójt poinformował - żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w regulaminie wynagrodzenia                 

nauczycieli, Wójt musi przedłożyć dany projekt do Związku Nauczycielstwa Polskiego                           

i Związek musi go zaopiniować,  przy jednoczesnym uzgodnieniu tego projektu. Ta zmiana 

miała na celu wygładzenie w odniesieniu do zmian ustrojowych, jakie wprowadzono ustawą               

o zmianie prawa oświatowego, nazewnictwa oraz określenia kwoty w odniesieniu do                                     

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Niemniej ZNP przysłały swoją propozycję,                            

aczkolwiek uchwała byłaby z mocy prawa nieważna, ponieważ nie ma uzgodnienia. Musi być 

najpierw wypracowane wspólne stanowisko, dlatego ten projekt musi być wycofany. 

 

Na obrady przybył radny Wilhelm Rybol. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek wraz z proponowaną 

zmianą obrad. 

 

Zaproponowana zmiana w porządku obrad została przyjęta przez radnych poprzez głosowanie 

15 głosami „za”. 

Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie.  

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 uchwały Nr XX/152/2017, 

2) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

3) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie 

Gminy Zębowice, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, 

5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej              

i Wodociągów z Zębowicach. 
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 14.03.2017 r. 

8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

     

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów     

Zanim radni przystąpili do podejmowania uchwał obecna na sesji uczennica gimnazjum Emilia 

Lempa poinformowała zebranych, że ubiegając się wraz z koleżanką o uczestnictwo                        

w posiedzeniu sejmu dzieci i młodzieży, który 1 czerwca br. będzie obradował pod 

hasłem ,,Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy 

totalitarne - lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”, przygotowały projekt w ramach 

którego zaplanowano postawienie obok obelisku przy Domu Spotkań tablicy upamiętniającej 

ofiary tragedii górnośląskiej. Uczennica zaprosiła również uczestników sesji na zaplanowaną 

na dzień 5 kwietnia uroczystość jej poświęcenia  i odsłonięcia.  

Radna Dorota Wons, na temat tragedii górnośląskiej, dodała, że udokumentowane jest,                      

że z terenu naszej gminy w głąb Związku Radzieckiego wywieziono 35 osób, chociaż 
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przypuszcza się że liczba wywiezionych może być znacznie wyższa.  

Następnie głos zabrała Krystyna Mazurek kierowniczka Caritas Zębowice, która przekazała 

obecnemu na sesji Andrzejowi Andruszczakowi przedstawicielowi firmy Kler  podziękowania 

za zakup dla gabinetu rehabilitacyjnego specjalistycznego krzesła do masażu kręgosłupa i 

pleców, które ułatwia wykonywanie zabiegów tych części ciała na siedząco. Przekazała 

również podziękowania dla władz gminy i radnych za pomoc i wspieranie działalności 

miejscowej stacji Caritas oraz poinformowała jakie zadania na co dzień realizują pracownicy 

stacji.  

Specjalne podziękowania w imieniu swoim i przewodniczącej Rady Gminy, na ręce 

przedstawiciela firmy Kler złożył również Wójt Gminy Waldemar Czaja.       

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Radny Konrad Jendrzej – odnośnie rowu na ul. Łąkowej w Kniei zgłosił, że obecnie na miejscu 

jest właściciel nieruchomości i żeby dokonać uzgodnień w tym temacie. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zwrócił się z zapytaniem, czy zostały wszczęte jakieś 

działania w sprawie lipy przy domu Nauczyciela w Radawiu, dodając, że sprawa była już 

zgłaszana przez niego na wcześniejszych posiedzeniach. 

  

Punkt 5.    Podjęcie uchwał. 

 
Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2017 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i jednocześnie poinformowała, że jest to 

zmiana do uchwały, która została podjęta na poprzedniej sesji i dotyczy § 4 – wprowadzono 

zapis „wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 
Wójt dodał, że w uchwale XX/152/2017  z dnia 14 marca 2017 r.  w § 4 był zapis „Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego”, ponieważ nie jest to prawo miejscowe, dlatego musi być poprawka 

i zapis, że  „wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 
Uchwała została podjęta, przy 13 głosach „za” i 1 głosie przeciw, 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

/Uchwała nr XXI/157/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

   

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem oraz przedstawiła 

dołączone do niniejszego projektu dwa załączniki. 

Przed odczytaniem projektu uchwały Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo Opolskiego 

Kuratora Oświaty dot. opinii odnoszącej się do uchwały nr XX/153/2017 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 14 marca 2017 r. 

(opinia 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
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Po odczytaniu projektu uchwały radni zadawali pytania. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zgłosił, że w gminie Zębowice jest jedna szkoła 

podstawowa i jedno gimnazjum, natomiast w niniejszym projekcie wyraża się w liczbie 

mnogiej. 

 
Wójt poinformował, że projekt uchwały jest zgodny ze wzór ministerialnym. Ten projekt jest 

przygotowany na jego podstawie i pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty.    

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXI/158/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie poprosiła 

Wójta Gminy o komentarz do niniejszego projektu. 

 

Wójt – poinformował, że Wójt ma obowiązek taki projekt uchwały przedstawić, jeżeli chodzi 

o opłaty adiacenckie. Natomiast przez  wszystkie kadencje Wójt stara się wykonywać wszystkie 

uchwały RG w sposób należyty, zgodny z prawem i jak najbardziej przychylny naszym 

mieszkańcom. Co 4 lata jest tzw. program, który określa jakie inwestycje chcemy realizować 

w ramach pewnego grupowania zadań. Aczkolwiek są dodawane  zadania bez wskazania źródeł 

dowodu na bazie, których można byłoby je realizować. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza nie obowiązek, lecz możliwość sięgnięcia 

po środki, które by z środków publicznych podniosły daną wartość nieruchomości. Pomimo 

przedstawianych projektów uchwał o opłacie adiacenckiej, ta opłata nie została wprowadzona, 

natomiast starano się racjonalnie do tego zagadnienia podejść. Odnosząc się do wcześniejszych 

wypowiedzi, stwierdził, że w oczach Wójta Gminy wszyscy mieszkańcy gminy są równi i nie 

zamierza różnicować żadnego pod względem jakichkolwiek inwestycji. Jest to  w jakimś ciągu 

plan, który się realizuje. Od radnych zależy co będzie realizowane, czy to co było zaplanowane, 

czy coś ponad. Dodał, że jeżeli zostanie uchwalony ten zapis, będzie on obowiązywał 

wszystkich, u których lub przy których będzie się realizować jakiekolwiek inwestycje 

publiczne. Reasumując podkreślił, że opłata ta mogłaby być utrudnieniem dla mieszkańca i 

dodatkowym wydatkiem dla Gminy. Aczkolwiek jako Wójt miał obowiązek przedłożyć taki 

projekt, natomiast radni będą decydować według własnego rozeznania. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- odnosząc się do powyższego projektu uchwały wskazał, 

że jeżeli chodzi o opłatę, to społeczeństwo w naszej gminie nie jest bogate. Nadmienił, że 

niektóre inwestycje w niektórych miejscowościach zostały już wykonane i nikt do tej pory nie 

ponosił opłat. Jeżeli nie ma obowiązku ustawowego podejmowania tej uchwały, zasugerował, 

aby jej nie uchwalać. 

Dyskusja. 

Na koniec radny Konrad Jendrzej stwierdził, iż w tej uchwale nie ma złotego środka,  jakbyśmy 

chcieli podjąć tę uchwałę, żeby wszystkich mieszkańców potraktować równo. Sugerując przy 

tym, że będzie głosował przeciw.  

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

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 trakcie głosowania na 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych,  

w głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

Przy 15 głosach przeciwnych uchwała nie została podjęta. 

 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                       

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXI/159/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały dodając, że uzasadnienie jest tej samej 

treści jak w poprzedniej uchwale. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                       

i wstrzymujących się nie było. 

 

 

/Uchwała nr XXI/160/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dodając, że uzasadnienie jest tej samej treści 

jak w poprzednich uchwałach. 
 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXI/161/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia                

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w  Zębowicach 

 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. Następnie poprosiła Wójta Gminy                            

o komentarz do niniejszego projektu. 

 

Na wstępie Wójt wspomniał o decyzji Sądu Najwyższego z ubiegłego roku, w której ustalono, 

że podatnikiem podatku VAT jest Gmina, która wraz z jej wszystkimi podległymi  jednostkami 

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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organizacyjnymi jest jednym podatnikiem. Dlatego od 01.01. br. trzeba było wprowadzić                    

jednolite pliki kontrolne (jpk) na bazie, których tylko i wyłącznie elektronicznie Gmina, czy 

Wójt przekazuje rozliczenie do Urzędu Skarbowego.   

Gmina jest podatnikiem i dokonuje rozliczeń podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi                                 

jednostkami organizacyjnymi oraz stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach                 

prowadzonych przez organy podatkowe. W związku z tym wszystkie obowiązki wynikające                 

z ustawy o VAT ciążą na Gminie. Celem prawidłowego wywiązywania się z tych obowiązków 

Gmina musi wdrożyć stosowne zmiany organizacyjne i proceduralne oraz jest zobowiązana do 

prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów               

komputerowych. Gmina jest zobligowana do złożenia jednej deklaracji VAT obejmującej 

wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT dokonywane przez Gminy i jej                        

jednostki organizacyjne.  

W związku z powyższym, żeby można było to realizować w statucie Zakładu Gospodarki                             

Komunalnej i Wodociągów muszą być te zapisy. Dodał, że przy zamówieniu wykonania                     

inwestycji budowlanej, czy drogowej to Gmina zapłaci wykonawcy tylko wartość netto,                      

natomiast VAT zapłaci bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Zwrot podatku VAT firma                   

będzie dochodzić z Urzędu Skarbowego naliczonego należnego. Jest zasada odwróconego 

VAT-u. Odpowiedzialność jest tylko po stronie Wójta Gminy, aczkolwiek zapisy do statutu 

tych jednostek organizacyjnych są potrzebne, żeby mogły podatek Vat przekazywać na rzecz 

Gminy lub otrzymywać z Gminy jeżeli zostanie rozliczony.   

 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XX/162/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

    

Punkt 6.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
   

Po podjęciu uchwał przewodnicząca R.G. odczytała pismo Ministra Środowiska dot. 

podejmowania działań w przypadku przebywania w terenie zabudowanym dzikich zwierząt. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Swój komentarz do niniejszego pisma złożył radca prawny Michał Pawełczyk, w którym 

poinformował, że został poruszony istotny temat. Dodając, że kompetencja Gmin dotyczy 

zwierząt domowych i gospodarskich. Zwierzęta leśne i łąkowe są własnością Skarbu Państwa, 

za te zwierzęta odpowiada marszałek albo minister środowiska - wyrok Sądu Okręgowego w 

Opolu. 

 

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 Czaja. 

- Jeżeli chodzi o rów przy ul. Łąkowej w Kniei, poinformował, że przekaże Kierownikowi 

ZGKiW informacje, żeby skontaktował się z właścicielem, aby uzgodnić i ustalić zakres prac 

związanych z prawidłowym ściekiem wody w rowie.  

Wójt dodał, że jest tyle prac zlecanych naszym pracownikom, że nie nadążają wykonać 

wszystkich prac w terminie ponieważ brakuje osób. 

Natomiast każda uwaga, wniosek, zapytanie, prośba jest kierowana do pracownika 

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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merytorycznie odpowiedzialnego. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny ma za zadanie 

ustalić pod względem prawnym dalszy tok realizacji.  

- W sprawie  wycinki drzew wskazał, że zgonie z rozporządzeniem Ministra Środowiska                      

w sprawie ochrony gatunków roślin, które w odniesieniu do ustawy o ochronie przyrody określa 

zasady, kiedy można dane drzewo wyciąć. Jeżeli jest na terenie należącym do Gminy, trzeba 

uzyskać zgodę Starosty, jeżeli jest na terenie Skarbu Państwa wtedy Wójt wydaje decyzję. 

Aczkolwiek jest to wszystko do sprawdzenia, oszacowania i określenia czy jest gatunkiem 

chronionym. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można w pierwszej kolejności wykonać kosmetykę 

(kosmetyczną pielęgnację drzewostanu), natomiast stan faktyczny określa się po oględzinach, 

z których wynika, czy drzewo jest spróchniałe i zagraża bezpieczeństwu, wtedy podejmuje się 

decyzję, że drzewo podlega wycince.  

Nadmienił, że odnosi się to również do zadań związanych z postawieniem słupów 

energetycznych, do oświetlenia lub innych zadań, rozwiązania są szukane na stronach 

internetowych, na których są pobierane odpowiednie druki. W zależności od zadania, są prace 

wykonywane na bieżąco, natomiast przy większych pracach termin się wydłuża.  

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił, iż w kierunku Radawki za budynkami zarywa 

się przepust. 

 

Wójt oświadczył, że sprawa zostanie sprawdzona i poczynione odpowiednie działania. 

 

Radna Edyta Czeredrecki podziękowała za zaklejone dziury na drodze, jednocześnie zapytała, 

czyje są śmietniki na cmentarzu (czy Gminne?). 

 

Wójt odpowiedział, że tak i dodał, że kontenery zakupione przez Gminę  dodatkowo zostały 

doposażone na cmentarze w Zębowicach i Radawiu. Zakup tych kontenerów jest 

wydzierżawieniem jednorazowym na rok.  

Jednocześnie dodał, że Gmina jest obecnie na etapie ogłaszania przetargu, ponieważ umowa                    

z firmą „Remondis „ jest podpisana do końca czerwca na wywóz odpadów. W tej chwili 

przetarg będzie obejmował kolejne lata. Wskazał, że za 2016 r. jest niedobór w kwocie                       

27 000 zł w stosunku do pobranych opłat. Gmina musiała więcej zapłacić firmie, niż zostało 

pobrane z opłat od mieszkańców, przy kwocie 10 zł.  

Radny Wilhelm Rybol – zapytał, czy są zaległości wśród mieszkańców. 

Wójt – odpowiedział, że są zaległości i dotyczą osób, które są chronione ustawami o pomocy 

społecznej.  

 

Radna Dorota Wons zapytała odnośnie ostatnio zgłoszonych usterek w Domu Spotkań, 

chodziło o zatkane, niesprawne ubikacje, gdzie stwierdzono, że ktoś wrzuca tam papier                            

i zatykają się przewody, po czym poinformowała, po ustaleniu z pracownikami Domu Spotkań, 

iż powodem są zepsute spłuczki. 

 

Wójt poinformował, że przekaże Kierownikowi ZGKiW, aby zrobił rozeznanie, ile i jakie 

spłuczki są do wymiany. 

 

Przewodnicząca odniosła się również do zamieszczonej na jednym z portali społecznościowych 

informacji na temat podejmowanych w trakcie obecnej sesji uchwał, a w szczególności 

dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej. Sugerując przy tym aby artykuły dot. podejmowanych uchwał były aktualne. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk odnośnie w/w tematu wyjaśnił, że opłaty adiacenckiej nie 

należy mylić z tzw. opłatą (rentą) planistyczną, która pobierana jest z zupełnie innych przyczyn 

i na podstawie innych przepisów (zmiana przeznaczenia terenu). 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w ustawie o gospodarce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Renta_planistyczna
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nieruchomościami. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza, 

prezydenta, przy czym wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy 

w drodze uchwały. Bez określenia stawki procentej nie jest możliwe wydanie decyzji. 

Wskazał, że w artykule jest mowa o 2013 roku, o poprzedniej kadencji i wtedy przedłożonym 

projekcie uchwały w sprawie opłat adiacenckich. Podsumowując podkreślił, że w tamtym 

okresie RIO nie miała do powyższej kwestii zastrzeżeń i nie objęto protokołem.  

 
Na koniec Wójt Gminy odniósł się do kwestii żądań udostępniania, już następnego dnia 

protokołu z obrad sesji i nierealizowania statutowego zapisu nagrywania jej obrad na taśmach 

magnetofonowych. Oświadczył, że będzie przygotowany nowy projekt statutu mówiący o tym, 

że z przebiegu sesji sporządzany może być także protokół elektroniczny, jako nagranie obrazu 

i dźwięku. Protokół taki musi jednak spełniać standardy przewidziane dla protokołu 

elektronicznego co wymagać będzie zakupu urządzeń technicznych, których wartość wynosi 

około 60 tys. Pytając przy tym: ,,czy taki wydatek jest potrzebny”. 

 
 

 

Punkt 9. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 14.03.2017 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 r.   
 

Punkt 10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

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

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 10:45. 

 

 
Protokołowała:                                                                      Prowadząca obrady: 

                                                                                            Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                   Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                   Gabriela Buczek 
 

 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wójt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwała

