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P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2018 

z XXVIII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 16 stycznia 2018 roku w godz. 9:00 -11:40 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice, która 

stwierdziła, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych /na stan rady15 radnych/. 

Radni nieobecni –  Barbara Dragon, Paweł Grzesik 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXVIII/200/2018 – XXVIII/207/2018 

 

W obradach uczestniczyli: Waldemar Czaja – Wójt Gminy, Jadwiga Sajdyk – Skarbnik Gminy, 

Michał Pawełczyk – radca prawny, Jan Piekiełek - Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Zdzisław 

Szuba – Dyrektor GOIKiCZ, przedstawiciele Firmy TAURON, pracownicy urzędu, 

mieszkańcy gminy, oraz sołtysi  – listy obecności stanowią załącznik  do protokołu. 

 

Porządek obrad:                                           

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Wystąpienie przedstawiciela Firmy TAURON odnośnie eksploatacji oświetlenia 

ulicznego. 

5. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok,  

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola, 
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 r., 

5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., 
6) poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego, 
7) podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu. 

 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 11.12.2017 r. 

9. Zakończenie sesji. 

     

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

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Gminy. 

Powitała  wszystkich obecnych na sesji. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 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 wprowadzenie do porządku obrad w pkt 6  

przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 
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Zaproponowana zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie przez radnych. 
 

Porządek obrad po wniesionych zmianach: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Wystąpienie przedstawiciela Firmy TAURON odnośnie eksploatacji oświetlenia 

ulicznego. 

5. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok,  

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola, 
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 r., 

5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., 
6) poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego, 
7) podziału sołectwa Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu, 
8) udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury 

i Czytelnictwa w Zębowicach. 
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Zębowice z dn. 11.12.2017 r. 

9. Zakończenie sesji. 

  

Punkt 4. Wystąpienie przedstawiciela Firmy TAURON odnośnie eksploatacji oświetlenia 

ulicznego  
Na wstępie tego punktu Wójt przedstawił zaproszonych gości z Firmy TAUTON, oraz               

powołanych na stanowisko Sekretarza Gminy i Zastępcy Wójta pana Jana Piekiełek oraz na                        

stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 

pana Zdzisława Szubę, 

Następnie przedstawiciele firmy Tauron wyjaśniali skąd wzięła się wyższa stawka za obsługę 

punktów świetlnych na terenie naszej gminy na rok 2018. Wytłumaczyli, że wyższa od                     

ubiegłorocznej   o kwotę ponad 20 tyś zł stawka, wynika ze zwiększonych kosztów amortyzacji. 

W przypadku przyjęcia stawki proponowanej przez Tauron w kwocie około 95 tyś zł., 34 tyś 

przeznaczone zostałoby na amortyzację, zamiast 14 tyś zł jak to miało miejsce w roku ubiegłym 

i byłaby to pełna amortyzacja. Kwota ta ma być przeznaczona na modernizowanie zużytego 

sprzętu oświetlenia ulicznego. Natomiast w przypadku nie podpisania przez gminę umowy               

odnośnie wysokości kosztów amortyzacji jakie proponuje firma Tauron wszelkie usługi będą                       

wykonywane na podstawie konkretnego zlecenia otrzymywanego od gminy. To rozwiązanie 

będzie dużo droższe niż proponowane obecnie. W trakcie wymiany zdań Wójt poinformował, 

że gmina skłania się ku rozwiązaniu jakie firma Turon podpisała z gminą Olesno i będzie się 

starała negocjować zapisy co do kosztów amortyzacji.   

  

Punkt 5. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów        

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 
 

Radny Krzysztof Kurowski zgłosił naprawę pordzewiałych znaków drogowych w Radawiu,               

w związku ze zniszczeniem, chodzi o ich odnowienie lub wymianę. 

 

Radny Konrad Jendrzej – ponownie zwrócił się o załatanie dziur na drodze Knieja - Zakrzów, 

ponieważ są tam bardzo duże dziury w nawierzchni, które utrudniają dojazd do leśniczówki. 

Sołtys Radawia Marian Królak – zwrócił się o wycięcie krzewów i krzaków na drodze Radawie 
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– Łąka (chodzi o jedną stronę pobocza). 

 

Radny Marin Dragon – zapytał o ustalenia odnośnie postawienia znaków na drodze powiatowej 

Kadłub Wolny – Osiecko w kierunku Siedliska.   
 

Radna Dorota Wons – zgłosiła zapytanie, w imieniu mieszkańców przy ul. Borowiańskiej                         

w Zębowicach, odnośnie zakończenia remontu drogi na tej ulicy. 

Następnie zwróciła uwagę, że zgłaszała na Komisji Oświaty oraz na sesji, żeby nominować 

pana M. Królaka do „Róż Powiatu”, aczkolwiek nie został nominowany. Odnośnie tej sprawy 

prosiła o wyjaśnienie. 

 

Sołtys Radawia Marian Królak – nawiązując do spotkania kryzysowego, które odbyło się                     

w grudniu 2017 r. poprosił o wykazy osób mieszkających samotnie w danych miejscowościach. 
 

Radna Marianna Dylka – zapytała o plany rozpoczęcia prac związanych z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków Kadłubie Wolnym. 

 

Radny Marcin Dragon zapytał odnośnie dziur na nowo wylanym asfalcie w Kniei. 

 

Radny Norbert Larisz – zgłosił sprawę zniwelowania śliskości chodników oraz na parkingu.  

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał, czy droga do Olesna jest już otwarta oraz jakie firmy 

wykonywały prace związane z budową drogi do „Tawerny pod Kotwicą”. 

 

Sołtys Radawia Marian Królak – zapytał, czy są obecnie osoby w gminie, które                            

w ramach robót interwencyjnych mogłyby odrobić godziny jako prace społeczne np. 

wykonać prace związane z posypywaniem chodników w czasie zimy, gdy jest ślisko. 

   

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – ponowił wniosek, który był już wcześniej 

zgłaszany, odnośnie załamanych przepustów w Radwiu na ul. Ludowej oraz na ul. 

Stawowej. Zgłosił, że żadne prace w tym kierunku nie zostały wykonane. 

- Następnie poinformował, że na forum ukazał się protokół z ostatniej kontroli RIO 

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Zębowice. W związku z powyższym poprosił 

Komisje Rewizyjną oraz Komisję Budżetu o zapoznanie się z tym protokołem                                 

i przekazanie uzyskanych informacji i wyjaśnień pozostałym radnym.  

 

Radny Norbert Larisz – zgłosił zapytanie, czy nadzór miał zastrzeżenia co do uchwały 

w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy na 2018 

rok wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radawie. 

 

Wójt odpowiedział, że pewne prace nie można wykonać wprost z środków funduszu 

sołeckiego, dlatego został zmieniony zapis. Wprowadzone zadania będą realizowane                  

w innej formie.  

 
Punkt 6. Podjęcie uchwał. 
 

Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2018 rok 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie zmiany zapisu w uchwale dot. „dotacja na 

sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami położonymi na 

terenie miasta Opola”-  czy przez taki zapis jest gwarancja, że te środki będą przeznaczone na 

remont Katedry Opolskiej.  

  

Wójt – odpowiedział, że ten zapis jest właściwy, ponieważ jednostki miedzy sobą mogą 

zawierać porozumienia wyszczególniając cel, jednakże muszą uwzględniając przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym. Dodał, że jest również przygotowana uchwała w sprawie pomocy 

finansowej dla miasta Opola.  
 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał o zaplanowaną dotacje na remont dachu, czy zostanie 

sfinansowana w całości z środków własnych. 
 

Wójt – potwierdził, że tak. Dodał, że były starania o pozyskanie środków z różnych programów, 

jednakże Gmina otrzymała odmowę z Ministerstwa, jak również wniosek o wsparcie finansowe 

z środków unijnych został odrzucony, ponieważ ustalono, że jest za małe zużycie 

eksploatacyjne w przeliczeniu na koszty. Następnie wyjaśnił kwestię remontu dachu. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig - zapytał odnośnie wyłonienia wykonawcy do tego 

zadania. 

 

Wójt- poinformował, że jest zarządzenie, które określa czynności jakie muszą zostać 

wykonane, jednocześnie powołując się również na ustawę o zamówieniach publicznych. 

Nadmienił, że zgodnie z wymienioną ustawą do 30 000 euro nie trzeba stosować ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 

Radny Marcin Dragon – zasugerował, że nie można być pewnym, że kwota 120 000 zł będzie 

tą ostateczną, jest możliwe, że będzie np. 240 000 zł?. 

 

Wójt - oznajmił, że kwota może być wyższa, aczkolwiek nie będzie sięgać kwoty 240 000 zł 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zaproponował zastosowanie procedury przetargowej, 

sugerując, że wtedy może byłoby jeszcze taniej. 

 

Wójt – odpowiedział, że można tylko nie ma firm, które chciałyby podjąć się tego zadania. 

Inwestycja jest poniżej progu 30 000 euro, dlatego są wysyłanie zapytania do poszczególnych 

firm, w których przedstawia się zakres zadań. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- zapytał się odnośnie kosztorysu w związku powyższą 

inwestycją. 

 

Wojt – poinformował, że cały kosztorys jest na ok. 700 tyś. zł, natomiast z tego kosztorysu jest 

brany pod uwagę tylko fragment – remont dachu  na 120 000 zł. 

 

Dyskusja. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał odnośnie zwrotu 84 000 zł. 

Wójt – oświadczył, że jest to zwrot poniesionych nakładów przez najemcę, który 

wyremontował część budynku. Zostało podpisane porozumienie, w którym Gmina wyraziła 

zgodę na inwestowanie, jednocześnie wskazując, że przy zakupie będą uwzględnione nakłady 

i zakup odbędzie się na zasadzie rozliczenia.  

 

Radca Prawny dopowiedział, że rozliczenie jest z każdym, tylko gdyby nabywcą był inny 

podmiot niż wcześniejszy najemca, który wyremontował nieruchomość wtedy zwrot 



5 

poniesionych nakładów musiałby zwrócić dotychczasowemu dzierżawcy nowy nabywca. 

Natomiast cały obiekt został przez dzierżawcę doprowadzony do stanu dzisiejszego i przy 

sprzedaży ponosi tę cenę, w której zastał tę nieruchomość.  

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

   

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał odnośnie kwoty 20 000 zł na bezpieczeństwo 

publiczne i ochronę przeciwpożarową. 

 

Wójt – jest to zwiększenie w rozdziale 754, ponieważ środki te były przeznaczone na remont 

remizy w Zębowicach, natomiast wcześniejszy zapis - dofinansowanie na remont z funduszu                                 

sołeckiego nie został uwzględniony, dlatego była konieczność wprowadzenia zmiany                              

w wydatkach jednostek budżetowych –wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.  

Dyskusja. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXVIII/200/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy                      

finansowej, 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz objaśnienia. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał o zadanie określone w pkt. 1.1.2.2 " Budowa 

ścieżki pieszo-rowerowej na kwotę - 1 186 000,00 zł 

Wójt  – objaśnił, że zmiany są tylko ze względu na błędy zaistniałe w załączniku nr 2, które               

w tym projekcie uchwały – limit zobowiązań, zostały już poprawnie sumowane, odnośni się to 

do zadania budowa ścieżki pieszo- rowerowej Zębowice - Kadłub Wolny oraz przebudowa 

drogi Grodziec- Knieja. Zmiana jest również odnośnie zwrotu podatku VAT - zaplanowany                             

w budżecie na 2018 r. Aczkolwiek kwota ta wpłynęła w 2017 r. w związku z tym zwiększono                 

przychody.  

 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał o zmiany w budżecie Gminy odnośnie 

zmniejszenia dochodów w związku z obniżeniem stawki podatku od nieruchomości. 

 
Wójt – odpowiedział, że te zmiany w budżecie będzie można ustalić po naliczeniu                                      

i wydrukowaniu wszystkich decyzji podatkowych.    

 
Radna Marianna Dylka – zapytała odnośnie zapłaty za usługi prawne dot. odzyskania podatku 

VAT.   

 

Wójt – odpowiedział, że zapłata wynosi 30% pozyskanych środków. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było.  

 

/Uchwała nr XXVIII/201/2018 – 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
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Punkt 6.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

miasta Opola 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał odnośnie przekazanych środków na Katedrę 

Opolską, czy będzie w umowie wpisane, że są one przeznaczone na ten cel. 

   
 

Wójt – odpowiedział, że w uchwale jest zapis na zabytki, natomiast w umowie, która będzie 

podpisana między miastem Opole a Kurią zostanie uwzględnione rozliczenie. 

 

Dyskusja na niniejszy temat. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było.  

 

/Uchwała nr XXVIII/202/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. Ponadto wskazała, że 

gminny program radni otrzymali wraz zaproszeniem na sesję. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie kwoty 10 400 zł na zakup materiałów i wyposażenia 

oraz kwotę 12 000 zł na zakup usług pozostałych, dopytując się, co w to wchodzi.  

 

Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o zakup usług są z tych środków finansowane ferie, 

kolonie dla dzieci, organizowane różnego rodzaju imprezy kulturalne, natomiast zakup 

materiałów, w tym zapisie uwzględnia się różnego rodzaju zakupy w ramach tego programu 

np. na ulotki, na przeprowadzenie w szkołach prelekcji z młodzieżą. Komisja dzieli, te środki 

w ramach tych zadań , które wpływają i są kierowane do komisji. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał, czy inne stowarzyszenia korzystały z tych 

środków. 

Dyrektor GOIKiCZ Zdzisław Szuba poinformował, że z tych pieniędzy korzystały dzieci 

podczas kiermaszu Bożonarodzeniowego.  

 

Sołtys Radawia Marian Królak – zapytał o możliwość otrzymania środków z tego programu na 

uroczystość z okazji 10 rocznicy śmierci Ledwonia, która odbędzie się 23.06. br.  

 

Radny Erwin Wencel poinformował, że wniosek trzeba złożyć do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Wójt – dodał, że jeżeli jakaś firma, czy stowarzyszenie korzysta już z innych środków jednostki 

organizacyjnej lub innego podziału, to nie powinna tych wydatków łączyć, ponieważ jest to ten 

sam budżet. Środki z tego programu są kierowane dla dzieci osób uzależnionych. 

 

Dyskusja. 

 

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

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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głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXVIII/203/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 
 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zapytał odnośnie przypadków zażywania narkotyków 

w naszej gminie. 

   

Dyrektor GOIKiCZ Zdzisław Szuba poinformował, że w czwartek 18.01.2018 o godz. 16:00 

w Domu Spotkań jest planowane spotkanie z Dzielnicowym na gminę Zębowice, wtedy będzie 

możliwość otrzymania odpowiedzi na różne nurtujące sprawy. 

  

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXVIII/204/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 
Radna Dorota Wons – zgłosiła uwagę do powyższej uchwały odnośnie załącznika – Gminnego 

Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2018 r., w którym jest zapis „gimnazjum”, sugerując 

jednocześnie, że nie ma już szkół gimnazjalnych, w związku z czym należałoby nanieść 

poprawkę, wykreślając ten zapis. 

  

Punkt 6.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia Apelu Sejmiku                     

Województwa Opolskiego 

 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego wraz apelem.  

(uchwała wraz apelem stanowi załącznik do protokołu) 

 

Po czym oświadczyła, że na podstawie tej uchwały jest przygotowany nasz projekt uchwały                

w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego, który następnie odczytała. 

 

Radca Prawny – poinformował, że ustawa w sprawie zmian w prawie samorządowym                                      

i kodeksie wyborczym nie jest jeszcze ustawą obowiązującą i nie ma rozwinięcia retorycznego. 

W tym przypadku chodzi o sposób procedowania. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta, przy 12 głosach „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący 

się.  

/Uchwała nr XXVIII/205/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Radawie na                    

sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im statutu 

 

Przewodnicząca Rady na wstępie odczytała uchwałę Sołectwa Radawie, jednocześnie 

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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informując, że jest również protokół zebrania wiejskiego, po czym odczytała wniosek                              

o utworzenie Sołectwa wsi Łąka, podpisany przez mieszkańców tej wioski oraz projekt 

uchwały w sprawie podziału sołectwa  Radawie na sołectwa: Radawie i Łąka i nadania im 

statutu. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – odniósł się do powyższego i wniósł uwagę, 

że był obecny na zebraniu wiejskim, na którym jak stwierdził odbyło się głosowanie. Natomiast 

nie uważa tego spotkania za zebranie wiejskie, ponieważ nie był powołany przewodniczący 

zebrania i protokolant, zgodnie ze statutem. Jednocześnie oświadczył, że nie została podjęta 

uchwala na zebraniu wiejskim, było tylko głosowanie nad sprawą, które wynikało z inicjatywy 

mieszkańców. Były uwagi w trakcie rozpoczęcia zebrania, aczkolwiek pan Wójt stwierdził, że 

on z Urzędu prowadzi zebranie bez wyboru protokolanta i przewodniczącego.  

Dalej stwierdził, że w treści uchwały RG nie powinien być zapis, „wyrażonej w uchwale 

Zebrania Wiejskiego”, ponieważ nie podjęto jakiejkolwiek uchwały. 

 

Radca Prawny zapytał, czy to zebranie zostało zwołane jako zebranie wiejskie. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – potwierdził, że zostało zwołane jako zebranie wiejskie, 

ale nie było przeprowadzone zgodnie ze statutem, odbyło się bez powołania przewodniczącego. 

Nastąpiło głosowanie ale nikt nie znał treści uchwały, głosowanie było nad tym, czy 

mieszkańcy są za tym, żeby wyodrębnić wieś Łąka od sołectwa Radawie.   

Podkreślił, że na tym zabraniu nie było podejmowanej uchwały zebrania wiejskiego. 

 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

 

Wójt – na powyższe odpowiedział, że jeśli zebranie zwołuje sołtys, wtedy  jest wybór 

przewodniczącego zebrania, natomiast jeśli zebranie zwołuje wójt, który jest nadrzędnym 

organem nad jednostką pomocniczą, jakie jest sołectwo, wtedy wójt jednoosobowo może 

prowadzić zebranie i nie musi podlegać żadnemu wyborowi. Zebranie jest prowadzone                             

z porządkiem zebrania. Do porządku obrad był dodany punkt przegłosowania wcześniejszego 

wniosku, które wpłynęło do Urzędu Gminy w sprawie rozdzielenia miejscowości Łąka od 

sołectwa Radawie.  Została przyjęta ustna uchwała, po czym, po zakończeniu zebrania był 

sporządzony protokół i uchwała z tego zebrania. Dodał, że jako przewodniczący podpisał 

sporną uchwałę zgodnie ze statutem, którą następnie odebrała przewodnicząca. 

 

Dyskusja   

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zanegował treść uchwały, która niby była podjęta na 

zebraniu wiejskim, ponieważ żadnej uchwały nie podjęto. Sprawa zostało przegłosowana                      

w tylko formie głosowania nad odstąpieniem wsi Łąka od sołectwa Radawie i utworzenie 

odrębnego sołectwa.   

 

Dyskusja 

Podczas dyskusji ustalono, że było to głosowanie nad inicjatywą mieszkańców wyrażonej                     

w głosowaniu na zebraniu wiejskim. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił wniosek formalny o wycofanie w preambule 

projektu uchwały zapisu „w uchwale Zebrania Wiejskiego” i zastąpieniem go słowem:                 

„w głosowaniu na zebraniu wiejskim”. 

 

Głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczący Damian Ledwig. 

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie wniosek. 

Wniosek został przyjęty, przy 10 głosach „za”, 0 głosów przeciwnych, 3 głosach 

wstrzymujących się. 
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Następnie Przewodnicząca RG Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały uwzględniając 

wprowadzoną poprawkę. 

 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – odniósł się do § 20 Statutu Sołectwa, który jak 

stwierdził jest zbędnym zapisem, ponieważ reguluje ten zapis ustawa.  

 

Radca Prawny – wyjaśnił, że wszystkie inne statuty mają identyczny zapis, żeby nie 

różnicować, przyjęto, że wszystkie statutu w sołectwach mają jednolity zapis. Można tę kwestię 

zostawić Organowi Nadzoru. 

Dyskusja. 

 

Przegłosowując uchwałę radni dokonali zmiany w zapisie jej treści umieszczając zapis, że 

mieszkańcy sołectwa Radawie poparli w głosowaniu na zebraniu wiejskim wniosek 

mieszkańców miejscowości Łąka, a nie w uchwale, jak to było wcześniej zapisane. 

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

głosowanie z wprowadzoną zmianą projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta, przy 12 głosach „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący 

się. 

/Uchwała nr XXVIII/206/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Damian Lediwg zgłosił, że na remont dachu GOIKiCz została 

przeznaczona kwota 125 000 zł. 

 

Wójt – poinformował, że 120 000 zł jest przeznaczone na ten cel, natomiast 5 000 zł będzie 

przeznaczone na inne cele ich statutowych zadań. 

  

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

głosowanie projekt uchwały. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXVIII/207/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 

 

Punkt 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 
 

O godz. 14:35 obrady opuścił radny Leon Psyk. 

 
 

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. 

- Odnośnie znaków drogowych  poinformował, że sprawdzone zostaną znaki drogowe na                    

drogach należących do gminy i powiatu w celu ustalenia, kto będzie je odnawiał.  

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 sprawie wyrównania drogi w Kniei w kierunku Zakrzowa oświadczył, że zostaną                            

systematycznie łatane dziury na tej drodze.  

- W sprawie wycięcia krzaków na drodze Radawie - Łąka, Dyrektor GOIKiCz poinformował, 

że będą te prace kontynuowane, zostaną usunięte  krzewy i samosiejki po drugiej stronie drogi 

Radawie – Łąka. 

- Odnośnie wniosku radnej Doroty Wons, poinformował, że będzie kontynuowany remont 

drogi przy ul. Borowiańskiej w Zębowicach. 

- W kwestii ustawienia znaku na drodze powiatowej relacji: Kadłub Wolny – Osiecko,                              

w kierunku Siedliska – Prusków – Wójt odpowiedział, że sprawa została przekazana do                       

Zarządu Dróg Powiatowych.  

- Do pytania odnośnie zgłoszeń kandydatów do nagrody starosty oleskiego „Róże Powiatu” 

stwierdził, że zostały zgłoszone dwie osoby: Marianna Dylka i Dariusz Sułek. Natomiast                       

zadanie zgłoszenia pozostałych osób otrzymał GOIKiCz.  

- Odnosząc się do pytania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni w Kadłubie                     

Wolnym odpowiedział, że będą one budowane po zakończeniu procedury przetargowej. 

- Jeżeli chodzi o wykazy osób samotnych i pustostanów poinformował, że sołtysi otrzymają 

wykazy osób mieszkających samotnie w ich miejscowościach.  

- Odnośnie dziur na nowo wylanym asfalcie w Kniei oświadczył, że zostały zaklejone,                    

natomiast końcowa warstwa asfaltu zostanie nałożona po wykopaniu rowów. 

- Jeżeli chodzi o śliskość dróg gminnych i powiatowych – następstwo zaistniałej pogody. 

- Droga 901 do Olesna – otwarta. 

- W sprawie  drogi w kierunku Nowej Wsi i do granicy gospodarstwa agroturystycznego,                    

,,Tawerna pod Kotwicą” wyjaśnił, ze budowała je firma ,,Remost” z Olesna.  

 

Wójt na pytanie dotyczące protokołu z kontroli RIO, poinformował, że powyższa kontrola                 

została przeprowadzona na wniosek osoby fizycznej. Po czym wskazał, że zakresem kontroli 

były dwa tematy: zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku w Radawiu oraz remont 

odcinka drogi, który prowadzi do gospodarstwa agroturystycznego „Tawerna pod kotwicą”.  

Następnie odniósł się do uchybień zawartych w niniejszym protokole. Dodał, że jest do                      

udostępnienia protokół, z którym można się zapoznać w czasie posiedzenia komisji. 

- Nawiązując do pytania odnośnie przepustów pod drogami przy ul. Ludowej czy ul. Stawowej 

w Radawiu poinformował, że temat został już przeanalizowany i zadania związane                                         

z gospodarką gminną realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej są kolejno                             

wykonywane. 

 

Wójt poinformował również o dużej ilości wpływających do U.G wniosków dotyczących                    

dostępu do  informacji publicznej. Dodał, że, niektóre odpowiedzi wymagają czasu do                           

przygotowania, mając na uwadze, że udostępnienie informacji następuje w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku. 

- Odnośnie funduszu sołeckiego w m. Radawie  oświadczył, że zawarte we wniosku sołectwa 

zadania będą realizowane, przy czym niektóre z nich w innej formie.  

Odpowiadając na pytanie radnej Marianny Dylki w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

Zębowice –Kadłub Wolny poinformował, że wniosek został zgłoszony. Dokumenty są już                  

gotowe pod względem formalnym i budowlanym. Jest już dziennik budowy i prace można               

rozpocząć po 31 stycznia br.  

 

Odpowiadając na pytanie sołtysa Mariana Królaka, wskazał, że prace na odcinku budowy drogi 

Knieja –Grodziec zostały wznowione.  

Odnośnie sugestii radnego Marcina Dragon, Wójt poinformował, że regulamin i zasady                      

przyjmowania odpadów w nowo wybudowanym „Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów                       

Komunalnych” zostaną umieszczone w kolejnym wydaniu ,,Informatora Gminy” 
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Po odpowiedziach Wójta, do sprawy protokołu RIO odniósł się zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy. Po czym wnioskował do Komisji Rewizyjnej o zwołanie posiedzenia                                           

i zapoznanie się z protokołem w związku z odnotowanymi uchybienia przy budowie drogi                  

dojazdowej do granicy gospodarstwa agroturystycznego i zakupie kontenera socjalnego dla 

LZS Radawie.  

 

Polemika odnośnie informacji zawartych w protokole. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała Stanowisko Rady Gminy 

Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie sprzeciwu wobec zaprzestania działalności 

oddziału wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przy ul. Klonowej. 

(stanowisko stanowi załącznik do protokołu)   

Radni poparli stanowisko. 
 

Na końcu tego punktu wystąpili: 

- Dyrektor GOIKiCZ Pan Zdzisław Szuba, który przedstawił plan pracy Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach,  

- Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy Pan Jan Piekiełek, który poinformował, że od 15 stycznia br.   

w Urzędzie Gminy pełni funkcję Sekretarza oraz Zastępcy Wójta. Dodał, że wybrano jego 

kandydaturę w wyniku procedury naboru na te stanowiska. Następnie przedstawił swoją osobę. 
 

Punkt 8. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 11.12.2017 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r.   
 

Punkt 9. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVIII sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 15:20. 

 

 
 

Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 


