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P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2017 

z XXIII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 29 sierpnia 2017 roku w godz. 9:00 -11:45 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 11 radnych, o godz. 9:15 do udziału w obradach 

dołączył radny Paweł Grzesik. 

Radni nieobecni – Edyta Czeredrecki, Damian Ledwig i Krzysztof Kurowski. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXIII/172/2017 – XXIII/178/2017 

 

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

Irena Dzikowska – 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) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

3) udzielenia pożyczki, 

4) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej 

o nazwie Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Zębowicach,  

5) utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki 

budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach, 

6) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice, 

7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice. 

 

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 27.06.2017 r. 

8. Zakończenie sesji. 

 

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

 

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

wszystkich obecnych na sesji. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 11 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. 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad, 

który jednogłośnie został przyjęty. 
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Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów     

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 
 

Radna Dorota Wons –  wnioskowała na prośbę mieszkańców gminy Zębowice o: 

- utwardzenie drogi przy ul. Borowiańskiej w Zębowicach dodając, że jest to prawdopodobnie 

droga powiatowa. Zasugerowała, że w trakcie jest budowa drogi w Kadłubie Wolnym i Kniei, 

więc można byłoby wykorzystać tę sytuację i ewentualnie użyć materiał, który jest tam 

składowany; 

- uhonorowanie zasłużonego byłego, nieżyjącego już od dawna Urzędnika Gminy pana Jana 

Kisteli, którego ciało spoczywa na tutejszym cmentarzu. Ten grób jest zaniedbany. Człowiek 

zasłużony dla gminy Zębowice. Dodała, że chodzi o otoczenie opieką jego grobu. Natomiast   

w przyszłości jak byłaby  możliwość, aby go uhonorować i nadać nazwę ulicy jego imieniem. 

 

Radny Wilhelm Rybol – wnioskował o zrobienie kontroli  na drogach odnośnie stanu drzew                  

i ustalenie, które z nich są do wycięcia; 

- złożył zapytanie odnośnie powołania zastępcy wójta. 

 

Radna Marianna Dylka – zapytała o mieszkankę Kadłuba Wolnego, zasłużoną pracownicę 

Urzędu Gminy p. Teresę Czaja, która przez 27 lat piastowała stanowisko sekretarza gminy. Jest 

oznaczona przez Prezydenta za zasługi w administracji. Czy były na nią jakiekolwiek skargi 

lub uwagi do jej pracy? Jaki jest główny powód jej zwolnienia? 

 

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. 

Na obrady przybył radny Paweł Grzesik – godz. 9:15. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie zadane na początku sesji przez radną Dorotę Wons 

odnośnie zwiększonych środków na budowę wiaty. Budowa wiaty była zapisana w rozdziale 

ochrona środowiska, wiązało się to z połączeniem trzech elementów związanych z tzw. mini 

PSZOK-iem, który gmina ma obowiązek wybudować. W trakcie roku zostało zlecone 

opracowanie dokumentacji. Natomiast na tym terenie jest opracowany plan zagospodarowania 

przestrzennego, w którym są wytyczne, które muszą być spełnione, żeby ten obiekt mógł 

powstać. W trakcie złożenia dokumentu do starostwa, żeby otrzymać pozwolenie na budowę 

okazało się, że to nie może być nazwane z zakresu ochrony środowiska, tylko pod obecną nazwą 

wiata na sprzęt komunalny. To spowodowało, że środki, które wcześniej były zapisane w 

rozdziale ochrona środowiska przechodzą do działu gospodarka komunalna. Dodał, że w 

trakcie opracowania dokumentacji ustalono wartość tego zadania, które wykonano w dwóch 

etapach: 

I etap – postawienie wiaty z zadaszeniem, 

II etap – utwardzenie terenu. 

Natomiast aby obiekt  mógł spełniać funkcje tzw. mini PSZOK-a, gdzie będzie możliwość 

zbierania odpadów segregowanych jest konieczność postawienia ogrodzenia. 

Według kosztorysu ta wartość zwiększyła się do 400 tys. zł. Jednak po przetargu ta wartość 

wynosi 410 tys. zł, czyli o  10 tys. zł więcej, aniżeli było to w kosztorysie. Wiata była robiona 

pod trzy funkcje, ponieważ gdyby był wykonany tylko sam mini PSZOK trzeba byłoby wydać 
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ok. 800 tys. zł. Obiekt będzie zagospodarowany pod kontem sprzętu komunalnego,                                    

z wykorzystaniem mini PSZOK-u i z możliwością  wykorzystania terenu dla hodowców gołębi.  

 

Radny Wilhelm Rybol zapytał odnośnie kosztu wykonania wiaty, czy postawienie ogrodzenia 

jest ujęte w kwocie  410 tys. zł.  

Wójt  odpowiedział, że w tej kwocie mieści się całość, jest to określone jako komplet. 

 

Następnie wskazał, że na razie jest tylko otwarcie ofert, żeby wiedzieć jaka jest wartość. 

Natomiast podpisanie umowy może nastąpić dopiero po przyjęciu zmiany w budżecie w tym 

zakresie. 

 

Radny Wilhelm Rybol – ile było firm startujących w przetargu. 

 

Wójt – tylko jedna, ponieważ firmy nie są chętne do wykonywania zadań na obiektach 

publicznych. W takich przypadkach wszystkie elementy muszą mieć certyfikat i wykonaną 

pełną dokumentację. 

 

Radny Norbert Larisz – zapytał o wielkość wiaty. 

Wójt oświadczył, że nie jest w  stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ma przy sobie 

projektu. 

 

Radny Marcin Dragon – zapytał o materiał, z  jakiego będzie wykonana wiata. 

Wójt – poinformował, że fundamenty są zbrojone, konstrukcja stalowa, na wierzchu podwójna 

blacha, spód wyłożony kostką, dwie bramy wjazdowe, wokół wiaty zostanie wykonane 

ogrodzenie. 

 

Radny Norbert Larisz zgłosił, że przetarg został zrobiony zastanawiająco, ponieważ była 

ustalona kwota 200 tys., natomiast jak wynika z wcześniejszych zdarzeń, najpierw 

zorganizowano przetarg, nastąpiło otwarcie ofert, a teraz wprowadza się kwoty do uchwały. 

Według niego przetarg powinien być rozstrzygnięty dopiero po podjęciu uchwały.  

 

Wójt przepisy mówią w ten sposób, że można przeprowadzić przetarg i ujawnić wartość ofert, 

następnie podjąć decyzję. Jeżeli prace będą robione etapami to pierwszy etap zmieści się w 200 

tys. zł. ale nie będzie to funkcjonalne. Chodzi o to, żeby podjąć decyzję i zapisać w całości 

kwotę, aby zrealizować inwestycję jednorazowo. Jeżeli w uchwale zasadniczej jest 

wprowadzone zadanie to organ wykonawczy może wykonywać wszystkie czynności do czasu, 

kiedy ta kwota w uchwale budżetowej się nie zmieni. Jest to robione dla naszych mieszkańców 

i jednocześnie nacisk ustawowy, żeby każda gmina miała swój PSZOK. 

 

Radny Marcin Dragon – czyli wyliczenie wykonania wiaty powstało po otwarciu przetargu                     

i firma, która jako jedyna złożyła ofertę wyliczyła ile kosztowałoby wykonanie wiaty.       

 

Wójt – poinformował, że koszt wynika z kosztorysu inwestorskiego, który opiewał na 400 tys. 

zł. Natomiast oferta, która została złożona przez firmę opiewa na kwotę 410 041,36 zł. 

 

Radny Wilhelm Rybol zapytał odnośnie drogi w Zębowicach – co to jest za droga. 

 

Wójt poinformował,  że chodzi o dwie drogi w Zębowicach: 

- pierwsza znajduje się na działce Nadleśnictwa Olesno, odcinek drogi od strony Szemrowic do 

bramy „Tawerna pod Kotwicą”, 

- druga, to odcinek drogi w Zębowicach, dotyczy dokończenia ścieżki wzdłuż przejazdu 

kolejowego. 
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Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie kosztów wykonania remontu tych dróg – 125 tys. zł 

za taki krótki odcinek drogi?. 

Wójt – oświadczył, że takie jest założenie. Natomiast po otrzymaniu od Starostwa Powiatowego  

pozwolenia będzie można ogłosić przetarg.     

  

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 6 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym  i 5 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

/Uchwała nr XXIII/172/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 
Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Radny Leon Psyk – odnośnie załącznika do wpf,  zapytał o wzrost w dochodach z tyt. udziału 

w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 260 tys. zł w latach 2017-2020. 

 

Wójt – poinformował, że są to informacje, które Gmina uzyskuje z Ministerstwa Finansów. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 5 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym  i 6 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

 

/Uchwała nr XXIII/173/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
 

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 XXIII/174/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki 

organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Zespół Gimnazjalno 

- Szkolny w Zębowicach  
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i uzasadnienie. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie dwóch pozostałych klas gimnazjalnych – czy ta 

uchwała nie powinna być podjęta za dwa lata. 

 

Wójt poinformował, że nie, ponieważ dwie klasy gimnazjum zostają, natomiast likwiduje się 

Zespół Gimnazjalno- Szkolny z dniem 31.08.2017 r. Likwidacja gimnazjów oznacza zmianę             

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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w całym systemie szkolnictwa. Zgodnie z reformą edukacji sześcioletnie szkoły podstawowe i 

gimnazja zostaną przekształcone i włączone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Zatem szkoły, 

na które przejdą prawa i obowiązki dotychczasowych gimnazjów, staną się administratorami 

danych przetwarzanych przez zlikwidowane placówki.   

Radca Prawny – dodał, że jest to uchwała porządkująca. Uchwały w tej sprawie były już podjęte 

wcześniej przez Radnych i zaopiniowane przez Kuratora.  Takie przyjęto rozwiązanie w 

niniejszym temacie i stało się prawem obowiązującym. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 
 

Uchwała została podjęta, przy 11 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących 

się nie było. 

  

/Uchwała nr XXIII/175/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Zębowicach 
 

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, przy 11 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących 

się nie było. 

  

/Uchwała nr XXIII/176/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 

Wójta Gminy Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i uzasadnienie.  

 

Następnie poinformowała, że wszyscy radni w materiałach otrzymali pismo Wojewody 

Opolskiego oraz skargę, nadmieniając przy tym, że z tego powodu projekt uchwały w niniejszej 

sprawie został wycofany z porządku obrad na poprzedniej sesji, w związku z brakiem skargi 

dołączonej do projektu uchwały. Chodziło o to, żeby Radni mogli zapoznać się ze skargą.  

Dodała, że w dniu 08.08.2017 r. na komisji oświaty otrzymała umowę dot. kupna kontenera. 

 

O godz. 10:10 opuściła obrady radna Marianna Dylka. 

 

Wójt – wskazał jaka była treść skargi. Skarga dotyczyła bezczynności, że Wójt nie zrobił nic w 

odniesieniu do zakupu kontenera i posadowienia go na boisku. Przedmiotem dyskusji na 

Komisji Rewizyjnej była informacja, którą przekazał na początku posiedzenia, że był 

zwolennikiem kontenera murowanego z uwagi na to, że na posadowienie kontenera sanitarnego 

jest  potrzebne pozwolenie na budowę. Jednak naciski były duże, dlatego został przedłożony 

projekt uchwały RG, żeby radni przegłosowali uchwałę budżetową odnośnie zakupu kontenera 

sanitarnego. Po tej uchwale została podpisana umowa. Następnie omówił wszystkie kroki jakie 

zostały poczynione, w związku z zadaniem dot. kupna i usadowienia kontenera sanitarnego na 

boisku w Radawiu. 

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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Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie umowy, która była zawarta 10 października – czy nie 

można było wystąpić od razu po zawarciu umowy o mapę do celów projektowych?. 

 

Wójt - jeżeli chodzi o mapę do celów projektowych, mowa była już wcześniej o tym, że jest 

potrzebna mapa, natomiast nie jest w stanie powiedzieć dlaczego pracownik koordynator 

wyznaczony do tego celu nie wystąpił po nią. Aczkolwiek po ponagleniu zlecenie zostało 

wysłane. 

 

Radny Paweł Grzesik – stwierdził, że samo dostarczenie kontenera nie wiązało się w żaden 

sposób z tym, jakby kontener stał przy boisku, a kary umowne powinny być naliczane od 

samego początku.  

Wójt oświadczył, że pismo w sprawie naliczenia kar jest wysłane, więc będą ściągnięte. Sprawę 

dostarczenia kontenera sanitarnego nie można wiązać do sprawy całkowitego posadowienia 

kontenera na boisku, ponieważ inne przepisy o tym decydują.  

Na koniec tej wypowiedzi Wójt oraz Z-ca Wójta poinformowali, że będzie posadowiony 

kontener, aczkolwiek nie wiadomo, czy w dniu dzisiejszym prace zostaną wykonane w całości. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 6 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym i 4  głosach wstrzymujących 

się. 

  

/Uchwała nr XXIII/177/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, uzasadnienie oraz stanowisko Zarządu OSP 

Radwie. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał o winnych zaistniałej sytuacji na zakończeniu roku szkolnego, 

chodzi o dzieci, które nie otrzymały legitymacji.  

 

Radca Prawny  zwrócił uwagę, że przedmiotem rozpatrzenia tej skargi nie jest ustalanie tej 

kwestii, bowiem skarg była na Wójta Gminy Zębowice. W związku z powyższym to nie Rada 

Gminy rozstrzyga winnych w tej sprawie, gdzie nie ulega wątpliwości, że ktoś coś przeoczył. 

To jest emocjonalny wydźwięk tego zdarzenia, natomiast w tym przypadku chodzi, czy dobrze 

zaadresowano winnych w tej sprawie. Jeżeli winni są poza rozpatrywaniem Rady, to nie Rada 

ocenia o postępowaniu innych. Ta ocena jest poza Radą i ustalenie winnych tego zajścia 

powinno odbywać w gremiach strażackich w ich strukturach.   

 
Następnie rozpoczęto dyskusje na niniejszy temat.          

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta, przy 11 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XXIII/178/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Po podjętych uchwałach Przewodnicząca RG Gabriela Buczek poinformowała, że                                     

w materiałach przekazano radnym informację o przebiegu wykonania budżetu 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
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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Zębowice, informacje o  przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury                                     

i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Dodała, że powyższe                       

informacje zostaną omówione na  komisji budżetowej. 

Następnie oddała głos Pani Skarbnik. 

 

Skarbnik Irena Dzikowska – przedstawiła uchwałę Nr 309/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

(uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu)  

 

Punk 6. 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. 

 

Następnie udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemara Czaję. 

  

- Jeżeli chodzi o ulicę Borowiańską,  stwierdził, że jest to droga powiatowa, natomiast drobne 

remonty Gmina może wykonywać, ponieważ jest porozumienie pomiędzy Powiatowym                    

Zarządem Dróg a Gminą. Po przeanalizowaniu sprawy i ustaleniu możliwości wykonania                         

zadania, będą starania, aby remont drogi wykonać do końca listopada.  

 

- Odnośnie uhonorowania byłego samorządowca Jana Kisteli podkreślił, że o formie w jakiej                            

można byłoby to uczynić zależeć będzie od rozpoznania tematu. 

 

Radca Prawny – dodał, że dobrym krokiem byłoby pośmiertnie nadać mu honorowe                                    

obywatelstwo, co stworzy kanał na podstawie, którego można stworzyć upamiętnienie go. Jest 

to sprawa czysto formalna nadanie honorowego obywatelstwa pośmiertnie za zasługi dla 

gminy. Trzeba wystąpić z wnioskiem, przedstawić osobę i jego dokonania. Po czym można 

byłoby zrealizować zamierzenia i wykonać płytę nagrobną.  

 

W dalszym ciągu Wójt odpowiadał na pytania. 

- Jeżeli chodzi o kwestię przycinania drzew rosnących przy drogach oświadczył, że                              

pracownicy robią to na bieżąco, muszą jednak przestrzegać okresu ochronnego, kiedy                      

takich prac się nie wykonuje. Informacja zostanie również przekazana do Starostwa                             

Powiatowego.  

 

- Nawiązując do pytania o przyczyny przesunięcia sekretarz gminy na inne stanowisko                 

powiedział, że stanowisko sekretarza będzie połączone ze stanowiskiem zastępcy wójta,                  

a wymóg ustawowy wymaga, aby osoba je pełniąca posiadała wyższe wykształcenie. Dodał, że 

realizuje politykę gminy w odniesieniu do stanu prawnego.  

 

Kolejno Wójt poinformował uczestników sesji, że opracowuje ulgi podatkowe dla                           

przedsiębiorców i stosowny projekt będzie przedłożony na kolejnej sesji, ponieważ dokument 

wymaga precyzyjnego dostosowania do naszych realiów. Zgodnie z wymogami projekt 

uchwały  będzie musiał być wysłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jednym 

z założeń projektu będzie, zapis, aby miał moc obowiązującą 3 lata wstecz.  

Następnie poinformował, że 3 września 2017 r. odbędą się w Namysłowie dożynki                             

wojewódzkie. 

 

- Odnośnie łączenia stanowisk sekretarza i zastępcy wójta poinformował, że to będą dwie                                     

funkcje w jednej osobie. W tej sprawie będzie rozpisany konkurs. 
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Radca Prawny – dodał, że funkcja sekretarza podlega naborowi w związku z ustawą                                    

o pracownikach samorządowych. Nabór może być wewnętrzny albo nabór konkursowy.                  

Natomiast funkcja zastępcy to jest funkcja z powołania przez wójta. Łączenie tych funkcji jest 

dość popularne szczególnie w małych gminach i aprobowane przez RIO.   

 

Radni pytali również Przewodniczącą RG o jej zdanie w kwestii dotyczącej przesunięcia                    

sekretarz gminy na inne stanowisko pracy. Udzielając odpowiedzi Przewodnicząca RG                         

stwierdziła, iż z dezaprobatą odnosi się do formy zbierania przez grupę radnych podpisów pod 

pismem żądającym od wójta zmiany podjętej w tej sprawie decyzji. Dodała, że jest to relacja 

pracodawca pracownik. 

 

Następnie podjęto dyskusję na niniejszy temat. 

 

Podczas sesji zastępca wójta udzielił również odpowiedzi  na pytanie jego doświadczenia w 

pracy w samorządzie. Mówił o swojej pracy oraz wykształceniu.  

 

Odpowiadając na pytanie mieszkańca gminy o możliwość sprzedaży pozostałych                             

pomieszczeń po starym ośrodku zdrowia Wójt stwierdził, że w tej sprawie będzie wysłane do                  

Starosty Oleskiego pismo o odwołanie darowizny i wtedy będzie możliwość zakupu w                    

drodze przetargowej.  

 

Pod koniec sesji pytania Przewodniczącej RG i Wójtowi zadawał mieszkaniec Radawia - re-

daktor – Zębowice Informacje.  

 

Odnośnie przekazania do RIO dokumentu - umowy na zakup kontenera sanitarnego na boisko 

w Radwiu, Przewodnicząca RG Gabriela Buczek oświadczyła, że temat kontenera został                      

zaczęty i na  obecnej sesji zakończony. W tej sprawie podjęto stosowną uchwałę.  

 

Radny Konrad Jendrzej zgłosił wniosek o zakończenie obrad sesji. 

 Radni większością głosów zadecydowali o jej kontynuowaniu.  

 

- Odpowiadając na pytanie dotyczące kosztu budowy drogi dojazdowej  do gospodarstwa agro-

turystycznego „Tawerny pod Kotwicą” -  Wójt  poinformował, że temat drogi był poruszony 

na komisji rolnictwa, dodał jednocześnie, że Gmina podpisała porozumienie                                                         

z Nadleśnictwem Olesno, co umożliwiło przeprowadzenie inwestycji na odcinku drogi                          

należącym do nadleśnictwa. Jest możliwość zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji 

publicznej o dokumentację w tej sprawie. Na koniec wypowiedzi oświadczył, że Gmina                      

poniosła koszty tylko za część, która jest w porozumieniu z Nadleśnictwem Olesno. 

 

- Odpowiadając na pytanie odnośnie przetargu na wiatę Wójt poinformował, że zadanie, które 

było zapisane w uchwale budżetowej  zostało już zapisane w 2016 r. w rozdziale ochrona                            

środowiska.  Były to sygnały do tego, że rozpoczynają się już pewne procedury od strony                       

dokumentacji technicznej, do momentu rozpisania przetargu na to zadanie. Natomiast w trakcie 

uzyskiwania pozwolenia na budowę należało zweryfikować dotychczasową nazwę i wpisać      

zadanie pod tyt. budowa wiaty na sprzęt w Zębowicach. Następnie podał, że w trakcie                      

ogłoszenia przetargu jest 21 dni na składanie ofert. Projekt zmiany uchwały budżetowej został 

przygotowany w oparciu o kosztorys inwestorski, który jest tylko i wyłącznie w dyspozycji 

Gminy. Nie ma możliwości, żeby którakolwiek z firm mogłaby na bazie projektu stwierdzić, 

że to zadanie dotyczy tej oferty. Prawo zamówień publicznych pozwala na otwarcie ofert                         

i podania informacji o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację                       

zamówienia  i możliwości budżetowych na realizację danego przedsięwzięcia.  
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Odnośnie pytania o celowość remontu drogi obok przejazdu kolejowego w Zębowicach Wójt 

oświadczył, że remont podyktowany jest troską o bezpieczeństwo  mieszkańców, głównie ludzi 

starszych.  

Odnosząc się do pytania dotyczącego remontu drogi Zębowice-Knieja Wójt poinformował,                  

że zwracał się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby w ramach porozumienia wspólnie 

z powiatem zrobić ten remont. Starostwo w Oleśnie decyzję w tej sprawie podejmie                                      

w późniejszym terminie.  

Po czym Wójt oświadczył, że przez szkalowanie organów i pracowników gminy, wytworzona 

jest negatywna i niesprawiedliwa ocena o gminie.  

 

Przewodnicząca RG Gabriela Buczek zaproponowała uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu. 

 

Nawiązując do pytania dotyczącego budynków po byłej RSP w Pruskowie - Wójt stwierdził, 

że gmina nie może ingerować we własność prywatną, a obiekty te nie zagrażają bezpieczeństwu 

osób korzystających z drogi gminnej. Jeżeli te obiekty zagrażałyby bezpośrednio                                   

bezpieczeństwu życia i mienia przy drodze gminnej, wtedy wskazane byłoby wysłać informację 

do nadzoru budowlanego. 
 

Na koniec mieszkaniec gminy zasugerował, aby zamknąć drogę w kierunku tartaku oraz na 

Osiny dla ruchu samochodowego. 

Na pytanie odnośnie sprawy oczyszczalni ścieków Wójt poinformował, że wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uprawomocni się 31.08.2017 r., i jeżeli Marszałek 

Województwa nie odwoła się od tego wyroku, wtedy Gmina przystąpi do negocjacji umowy.  

Na bazie podpisanej umowy będzie można rozpocząć procedurę przetargową.    

 

Punkt 10. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27.06.2017 r. 
 

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

Punkt 11. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIII sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 11:45. 

 

 
 

Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 
 


