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P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2017 

z XXIV sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 26 września 2017 roku w godz. 11:00 -13:10 

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. 

Radni nieobecni – Barbara Dragon, Paweł Grzesik, Krzysztof Kurowski i Dorota Wons. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXIV/179/2017 – XXIV/183/2017 

 

W obradach uczestniczyli: Waldemar Czaja – Wójt 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) udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek 

3) określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową 

inwestycją, 

4) odwołania Skarbnika Gminy Zębowice, 

5) powołania Skarbnika Gminy Zębowice. 

 

6.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 29.08.2017 r. 

8. Zakończenie sesji. 

     

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

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXIV 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: 

 

Radny Konrad Jendrzej –  wnioskował o  zaasfaltowanie dziury na drodze gminnej w Kniei             

w kierunku Biestrzynnika.   

 

Radny Norbert Larisz – wnioskował o poprawienie znaków drogowych, uwzględniając 

szczególnie znaki na Radawkę. Wskazał, że Rada Sołecka Radawie nie znalazła w tym roku na 

ten cel środków z funduszu sołeckiego, ponieważ zostały przeznaczone na lampy. Natomiast 

koszt poprawienia tych znaków nie byłyby taki wysoki, a sprawa ważna dla bezpieczeństwa 

ludzi. Chodzi o skrzyżowanie ul. Żwirowej z ul. Stawową. 

 

Radny Marcin Dragon – wnioskował o możliwość zgłoszenia do radnego powiatowego                

o postawienie znaku w kierunku Prusków - Siedliska na drodze Osiecko – Kadłub Wolny. 

Dodał, że jest to droga, która w przyszłym roku będzie remontowana. 

 

Radny Wilhelm Rybol – wnioskował: 

- o postawienie znaku w Kadłubie Wolnym - Łąki - Uwaga krowy- ponieważ w okolicy jest 

bardzo dużo krów; 

- odnośnie funduszu sołeckiego na przyszły rok, w sprawie zainstalowania lamp w Kadłubie 

Wolnym, gdzie wcześniej były 3 lampy projekt zakłada postawienie 5 lamp,  zasugerował, że 

nie trzeba tyle lamp na tak krótkim odcinku drogi. 

 

Radna Marianna Dylka – zgłosiła zapytanie odnośnie terenu byłego przedszkola, jest to 

centrum wsi, natomiast trawa w tym roku jeszcze nie była koszona. Czy można się zwrócić do 

firmy, która dzierżawi tę nieruchomość o zrobienie porządku na posesji. 

 

Radny Erwin Wencel – ponowił wniosek o wycięcie porośniętych krzaków na drodze Łąka – 

Radawie. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie jest przyłącz 

kontenera sanitarnego na boisku w Radawiu, 

- W imieniu Prezesa zapytał, dlaczego odcięto prąd na boisku i nie ma możliwości 

przeprowadzenia treningów; 

- Wnioskował, żeby uwzględnić w budżecie Gminy na przyszły rok asfaltowanie parkingu w 

Radawiu. Zasugerował, że będzie możliwość wykorzystania sprzętu, ponieważ będzie 

przeprowadzona inwestycja – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Kadłuba 

Wolnego. Wykorzystując ten fakt byłoby taniej zrealizować to zadanie; 

- W związku ze skargami mieszkańców zapytał, na jakiej podstawie podrożało opróżnienie 

przydomowych oczyszczalni ścieków z 200 zł na 350 zł tj. 75% oraz dlaczego wmawiano 

mieszkańcom, że jeżeli nie podpiszą aneksu, to zostanie rozwiązana umowa z firmą; 

- Zgłosił, że wnioskował na sesji absolutoryjnej o audyt LZS Radawie i LZS Zębowice, Wójt 

wtedy obiecał, że będą udostępnione – zapytał jak ta sprawa wygląda; 

- Zwrócił się z zapytaniem, jaka jest sytuacja ze stomatologiem, czy na obecną chwilę w gminie 

Zębowice mamy usługi stomatologiczne refundowane z NFZ; 

- Zwrócił uwagę, że w sprawie wykaszania terenów poboczy gminnych w całej gminie, jak 

wynika z protokołu sesji, było uwzględnione, że te prace będą się odbywać jeden raz w miesiącu 

w danym sołectwie. Zgłosił, że obecnie w sołectwie Radawie  trawa została wykoszona, 

natomiast wcześniej dwa–trzy miesiące nie było wykaszane. 
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Sołtys Kniei Teresa Twardawska – zgłosiła zapytanie, o możliwość wykorzystania asfaltu, 

który jest na boisku, do zasypania i wyrównania drogi od P. Płotnik w kierunku lasu. Jest to 

gminna polna droga. Następnie podziękowała za udostępnienie samochodu na dożynki 

Parafialne na Górę Św. Anny. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zgłosił, że na krótkim odcinku drogi powiatowej, przy lesie w kierunku 

Pruskowa  powstały garby. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – podziękował za udostępnienie autobusu na powiatowe 

zawody strażackie. 

 

Radny Norbert Larisz – zgłosił, że mocne garby występują na drodze powiatowej za Kosicami 

w kierunku Zakrzowa. Jednocześnie zapytał, czy coś wiadomo w tym temacie. 

 

Sołtys Osiecka Piotr Okwieka – złożył podziękowanie za wycięcie drzew w Osiecku oraz 

zgłosił jedno drzewo do wycięcia, ponieważ zagraża bezpieczeństwu. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Stawowej 

w Radawiu  powybijały się ogromne dziury na drodze. 

 

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. 

 

Skarbnik sprostowała błąd zaistniały w projekcie uchwały, w § 2 zwiększenia wydatków 

bieżących na zadania zlecone jest wpisany paragraf 201, to jest paragraf dochodów, natomiast 

miało być wpisane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał odnośnie zapisu w projekcie uchwały – drogi 

wewnętrzne – środki 15 000 zł na co są przeznaczone. 

 

Skarbnik – odpowiedziała, że na ewentualne odśnieżanie, albo pozostaną środki na następny 

rok na inwestycje w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Radny Wilhelm Rybol - zapytał odnośnie 10 000 zł na administrację. 

 

Skarbnik – ta kwota, tak samo została wprowadzona na ewentualne wydatki jakie mogą 

wystąpić jeszcze w tym roku, natomiast w przypadku nie wykorzystania przejdą te środki na 

następny rok. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXIV/179/2017 – 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
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Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Cisek 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz pismo Wójta Gminy Cisek o wsparcie 

finansowe. 

 

Wójt – poinformował, że na bazie uchwały, która zostanie podjęta zostanie podpisana umowa 

pomiędzy Gminą Zębowice i Gminą Cisek na dotację krótko terminową dot. wypłaty zasiłków, 

której rozliczenie musi nastąpić do 30.11.2017 r.   

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXIV/180/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia obniżonych stawek 

podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały, jednocześnie dodała, że na dzisiejszej 

sesji radni nie głosują nad uchwałą tylko nad projektem uchwały, ponieważ ten projekt musi 

otrzymać opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Wójt – wskazał, aby w § 8 nanieść poprawki zamiast wpisanego § 1 zmienić na § 4, również   

w § 12 zamiast wpisanego § 1 winno być § 4 – jest to  odniesienie do stawki. 

Następnie odnośnie tego projektu uchwały poinformował Radnych, że taki projekt, żeby mógł  

wejść w życie musi uzyskać akceptację UOKiK instytucji, która została do tego celu powołana. 

W tym projekcie uwzględniono wymogi ustawy UE. W § 1 niniejszego projektu są wpisane 

działalności gospodarcze, które nie mogą być objęte obniżoną stawką w podatku od 

nieruchomości dokonujących nowych inwestycji, są to banki, stacje paliw oraz duże 

przedsiębiorstwa o powierzchni użytkowej większej niż 150 m2. Natomiast pozostałe 

przedsiębiorstwa, które działają na terenie gminy będą mogły być objęte taką pomocą, na 

wniesiony wniosek, jeżeli uchwała zostanie podjęta i będzie prawomocna. Wtedy 

przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z tej ulgi musi złożyć wniosek wraz z załącznikiem, 

który jest dołączony do niniejszego projektu. Jeżeli dzisiaj będzie podjęty ten projekt, wówczas 

zostanie przesłany do uzgodnień. Po otrzymaniu odpowiedzi do UOKiK Radni będą mieć 

możliwość glosowania nad właściwą formą tej uchwały. Po dzisiejszym głosowaniu nie jest to 

akt prawa miejscowego, który mógłby być stosowany. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał, czy ta pomoc w formie obniżenia stawki, jest to pomoc                      

de minimis? 

 

Wójt – potwierdził, że tak. 

Radny Wilhelm Rybol – zgodnie z tym projektem, uchwała będzie działała z mocą wsteczną 

od 2013 r.? 

   

Wójt – wyjaśnił, że będzie działać wstecz w odniesieniu do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, czyli wszystkie przedsiębiorstwa, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie po 

31.12.2013 r. będą mogły po złożeniu wniosku otrzymać taką pomoc. 

 

Radca Prawny -  dodał, że jeżeli chodzi o kwestie podatków, które są już uregulowane, 

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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doprecyzowano § 4, w którym dopisano, że ulga będzie miała zastosowanie od nowego roku – 

2018, żeby nie burzyć systemu podatkowego. Jednocześnie nadmienił, że ta uchwała nie jest 

tylko dla jednego przedsiębiorcy, tylko pewnej grupy przedsiębiorców, i jest propozycja, aby 

realizować ulgę od 2014 r. 

 

Wójt – dopowiedział, że ulgą będą objęte te przedsiębiorstwa, które uzyskały pozwolenie 

budowlane na użytkowanie po 31.12.2013 r. 

 

Radca Prawny – podatek dla działalności gospodarczej wynosi w granicach 17 – 20 zł                            

w zależności jak Rada Gminy uchwali. Natomiast w przypadku niniejszego projektu przyjęto 

stawkę 4,41 zł. Na tej podstawie jest naliczany podatek dla jednostek uprzywilejowanych tj. 

placówek służby zdrowia, na tym poziomie zastosowano również ulgę w omawianym 

projekcie. Rozsądnie jest z punktu otrzymywania subwencji, aby zastosować stawkę 

obniżkową, odpowiednio niską dla tych przedsiębiorców, którzy będą mogli z tej ulgi 

skorzystać. 

 

Dyskusja na przedmiotowy temat.   

  

W trakcie dyskusji wyjaśniono, że: 

- ulga w podatku będzie dopiero zastosowana  od stycznia 2018 r., 

- niezależnie w którym roku przedsiębiorca zakończył inwestycję, każdego obowiązuje 5 lat 

prowadzenia działalności gospodarczej od momentu przyznania pomocy. 

- jeżeli przedsiębiorca  nie spełni tego warunku jest zobowiązany zwrócić 50% udzielonej 

pomocy. 

Odnośnie wniosku Wiceprzewodniczącego Damiana Ledwiga, aby zwrot nie obowiązywał  

bankructwa, Radca Prawny wyjaśnił, że obecnie jest szeroka możliwość upadłości, dlatego  ten 

zapis nie został ujęty w tym projekcie. 

Natomiast w sprawie różnicowania zwrotu pomocy  w zależności od okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej, którą zgłosił radny Norbert Larisz wskazał, że można różnicować, 

aczkolwiek w tym przypadku została ustalona pewna granica i taką przyjęto.        

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXIV/181/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Zębowice, 

 

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek o odwołanie Skarbnika Gminy, projekt uchwały                     

i uzasadnienie. 

Wójt poinformował, że weszła ustawa obniżająca wiek emerytalny, z której pani Irena 

Dzikowska skorzystała i przechodzi z dniem 01.10.2017 r. na emeryturę.    

Pani Skarbnik podziękowania za pracę złożył Wójt oraz Przewodnicząca i Zastępca 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

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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i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXIV/182/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Zębowice. 
 

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

głosu w tej sprawie. 

 

Wójt – odniósł się do powyższej uchwały dot. odwołania skarbnika. W związku z odwołaniem 

skarbnika trzeba powołać nowego skarbnika, ponieważ jest to jedyna funkcja, która musi mieć 

ciągłość. Zgodnie z ustawą został ogłoszony konkurs, do którego zgłosiły się dwie kandydatki, 

przeszły do drugiego etapu. Jednakże w trakcie okazało się, że jedna z kandydatek została 

powołana na skarbnika w innej gminie. Natomiast druga osoba przystąpiła do drugiego etapu, 

konkurs rozstrzygnął się pozytywnie, aczkolwiek osoba nie przyjęła propozycji ze względów 

finansowych. Konkurs będzie musiał być powtórzony, ale na obecną chwilę zaproponował 

panią Jadwigę Sajdyk na stanowisko Skarbnika Gminy – do czasu rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowisko skarbnika. Dodał, że do tej pory pani J. Sajdyk zastępowała panią Skarbnik i miała 

upoważnienie pani Skarbnik Ireny Dzikowskiej na wykonywanie czynności z upoważnienia 

skarbnika. Poprosił, aby Radni przyjęli tę kandydaturę z dniem 01.10.2017 r. 

   

Radny Wilhelm Rybol – zapytał, jak długo pani Sajdyk może pełnić obowiązki skarbnika. 

 

Wójt – odpowiedział, że do odwołania. 

Radca Prawny dodał, że pani J. Sadyk może być Skarbnikiem Gminy. Po czym Wójt 

dopowiedział, że jest tylko problem - nie może jednocześnie pełnić funkcji Kierownika 

Referatu, ponieważ nie posiada wyższego wykształcenia W związku z powyższym, żeby 

wszystko było zgodne z przepisami musi być przeprowadzony konkurs. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zgłosił zapytanie o termin przeprowadzenia konkursu. 

 

Wójt – oświadczył, że najpierw będą przeprowadzone prace związane z przygotowaniem 

prowizorium budżetu i uchwalenie budżetu. Natomiast w przyszłym roku byłby ogłoszony 

konkurs. 

 

Radny Norbert Larisz – zapytał, czy kandydatka ma wykształcenie i uprawnienia, aby objąć 

stanowisko skarbnika.     

 

Wójt – odpowiedział, że pani Sajdyk ma wszystkie uprawnienia na stanowisko skarbnika, 

jedyną przeszkodą jest brak wyższego wykształcenia i nie może pełnić funkcji Kierownika 

Referatu. Dlatego do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika referatu będzie 

wakat. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXIV/183/2017 – 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
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Punk 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

   
Przewodnicząca RG odczytała pismo biskupa Andrzeja Czai, w którym ordynariusz diecezji 

zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe renowacji opolskiej katedry. Dodała, że temat będzie 

kontynuowany na komisji budżetu przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek głos przekazała panu Wójtowi 

na udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Na wstępie Wójt przedstawił wyniki egzaminów gimnazjalnych. Z zestawienia wyników 

wynika, że nasi uczniowie zajęli drugie miejsce w powiecie oleskim, natomiast w skali 

województwa i kraju uplasowali się powyżej średniej. 

 

Następnie udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemara Czaję. 

 

- Jeżeli chodzi o drogi, stwierdził, że te sprawy, które będą się odnosiły do gminnych dróg, 

zostaną przekazane Kierownikowi ZGKiW. Dodał, że będzie pilotował parce remontowe dróg, 

żeby miarę możliwości zostały wykonane. 

- Odnośnie znaków drogowych, poinformował, że będzie przegląd znaków drogowych w całej 

gminie i jeśli będzie taka potrzeba, to będą one za kupione. Taki wydatek, jakim są znaki 

drogowe, można planować w ramach wydatków funduszu sołeckiego, tak jak to było robione 

m. in. w m. Siedliska i Kadłub Wolny. 

 

- Odnosząc się do sprawy ilości zaprojektowanych lamp w Kadłubie Wolnym  według projektu 

technicznego stwierdził, że ich liczba uwarunkowana jest odpowiednimi zapisami                                     

w rozporządzeniu i nie ma tu miejsca na odstępstwo od obowiązujących przepisów. Zgodnie                 

z tymi zapisami określa się ilość lamp na poszczególnych kategoriach dróg. 

 

- W kwestii związanej z koszeniem terenu wokół byłego przedszkola w Kadłubie Wolnym 

poinformował, że w tej sprawie zwróci się do dzierżawcy terenu. 

 

- Jeżeli chodzi o kwestię wycięcia krzaków na drodze Radawie – Łąka, zasugerował, że może 

w ramach wspólnej akcji przy współudziale druhów z OSP będzie okazja wykonania tego 

zadania. 

- Odnośnie pytania o  przyczyny opóźnienia podłączenia kontenera socjalnego na boisku LZS 

Radawie stwierdził, że powodem jest konieczność uzyskania dodatkowego pozwolenia na 

zamontowanie szamba, które musi być zlokalizowane w odpowiedniej odległości od kontenera. 

Natomiast odnośnie braku prądu na boisku  odpowiedział, że nie zna przyczyny. 

 

- Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości wyasfaltowania parkingu obok kościoła w 

Radawiu stwierdził, że jest to kwestia otwarta, a ewentualne położenie asfaltu będzie się 

wiązało z wykonaniem dodatkowej dokumentacji technicznej, wykonania na parkingu kanału 

deszczowego oraz wyliczenia kosztów opłat ekologicznych. Jeżeli teren jest tylko utwardzony, 

takich opłat nie ma. Nadmienił jednocześnie, że sprawa posadzenia drzew na poboczu parkingu 

w Radawiu zostanie rozpoznana. 

 

- Odnośnie pytania o przyczyny podwyższenia opłat za usuwanie osadu z przydomowych 

oczyszczalni poinformował, że podwyżka wynika z faktu, że firma wykonująca tę usługę                     

w roku ubiegłym wykonała ją poniżej kosztów własnych Przykładowym rozwiązaniem może 

być podzielenie tej kwoty na dwie części. Jedna związana by była ze stałą obsługą, a druga z 

ilością zużytej wody. Natomiast budowa własnej oczyszczalni wymaga dużej ilości środków, 

co przy niewielkiej liczbie mieszkańców jest przedsięwzięciem nieopłacalnym, dlatego gmina 
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będzie szukać innych rozwiązań. Na wniosek radnego Marcina Dragon, Wójt stwierdził, że 

zostaną poczynione starania, żeby podpisać umowę na kilka lat, co powinno skutkować 

ekonomiczną ceną. 

 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

 

- Odpowiadając na pytanie dotyczące spraw związanych z audytem w LZS Wójt stwierdził,                

że od dłuższego już okresu redaktor Daniel Możwiłło kieruje do Urzędu Gminy szereg pism,   

w których domaga się przesłania kopii, albo wglądu do określonych dokumentów. Pisma są 

kierowane w ramach dostępu do informacji publicznej. Odnosząc się do pytania o audyt 

stwierdził, że nie jest jeszcze zakończone sprawdzanie dokumentów, co jest rutynową 

czynnością, która co roku obejmuje różne podmioty w gminie. Natomiast po zakończeniu 

sprawy, informacja zostanie opublikowana. 

 

- Jeżeli chodzi o możliwość przyjmowania pacjentów przez stomatologa mającego podpisany 

kontrakt z NFZ poinformował, że poprzedni stomatolog zrezygnował z pracy, a nowy nie ma 

jeszcze podpisanego kontraktu. Nie oznacza to, że nasi mieszkańcy nie mogą skorzystać do 

tego czasu z usług stomatologów mających podpisane kontrakty na świadczenie usług poza 

gminą. 

 

- Nawiązując do pytania odnośnie terminów wykaszania terenów zielonych w naszej gminie 

oświadczył, że odbywa się to w ramach ustalonego harmonogramu przeważnie raz w miesiącu, 

a powodem ewentualnych opóźnień są z reguły sytuacje, których nie da się wcześniej 

przewidzieć. 

 

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

 

- Jeżeli chodzi o kwestię garbów na drodze w kierunku Zakrzowa i na terenie Pruskowa                            

i Siedlisk stwierdził, że zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie. 

Wójt złożył również gratulacje strażakom z OSP Radawie za zajęcie czołowych miejsc                           

w zawodach na szczeblu powiatu. 

 

- Nawiązując do pytania odnośnie dziur na drodze - skrzyżowanie ul. Ludowej z ul. Stawową 

w Radawiu poinformował, że w miarę możliwości będą naprawiane uszkodzone fragmenty 

dróg gminnych. Będą starania, żeby te sprawy wykonać. 

 

Odnosząc się do zapytania radnej Edyty Czeredrecki w sprawie wycięcia jemioł rosnących na 

drzewach obok zamku oświadczył, że zwróci się w tej sprawie do konserwatora zabytków, 

ponieważ gmina nie jest właścicielem tego terenu. 

 

Punkt 7. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29.08.2017 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 r.   

 

Punkt 8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXIV sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 13:10. 

 
 
Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 


