
 

Protokół Nr 2/2015 

 

Z posiedzenia Komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i 

mieszkaniowej, handlu i usług z dnia 21 października 2015 roku. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 9:00 Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Kurowski 

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

quorum, w związku z czym obrady są prawomocne. 

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

Przewodniczący przedstawił porządek obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Zapoznanie się z projektami uchwał skierowanymi pod obrady na sesji Rady Gminy w 

dniu 27 października 2015 roku. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.2 
 

Jako pierwsze do zapoznania poddano projekty uchwały o wyrażenie zgody na sprzedaż 

nieruchomości lokalowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych położonych w 

Zębowicach przy ul. Oleskiej 23 oraz  wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości w drodze  bezprzetargowej. Pan Przewodniczący poprosił o komentarz Pana 

Wójta, który na samym wstępie wspomniał o nieścisłości w projekcie, gdyż nie został na nim 

ujęty korytarz i mały kawałek do niego przylegający i należy go poddać weryfikacji. Na 

chwilę obecną zainteresowany kupnem lokalu jest Pan Możdżeń, jednakże nie za cenę jaka 

obowiązuje aktualnie (50 tys. zł), a za znaczenie niższą. Należy również wystosować pismo 

do pana Możdżenia, by zdecydował się czy zainteresowany jest kupnem czy dzierżawą.  

Pan Pielok jak na razie wstrzymuje się od kupna lokalu 

 

Następny był projekt uchwały o członkostwie Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego 

tego Stowarzyszenia. Pan Przewodniczący poprosił Wójta o kilka słów wyjaśniających 

projekt. Pan Wójt wyjaśnił, że zmiana polega na tym, by teraz reprezentantem LGR, w 

ramach gminy został pan Edmund Langosz, a w Stowarzyszeniu LGD funkcję 

reprezentacyjna spełniała nadal pani Krystyna Wacławczyk. Dlatego prośba jest taka, by 

przyjąć zmiany wraz z przedstawicielem reprezentującym – panem Edmundem Langosz.  

 

W następnej kolejności omówiono wyrób ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.  

Pani Gabriela Buczek przedstawiła kandydatów na ławników, a są nimi pan Glados Bernard i 

pani Sawczuk Wróbel Małgorzata 

 

p. Edyta Czeredrecka – ile lat pan Glados pełni funkcje ławnika? 

p. Gabriela Buczek – przez 2 kadencje Na następnej kadencji sprawdzimy dokumenty i w 

głosowaniu tajnym wybierzemy ławnika, a protokół odczytamy na sesji.  

 

Następnie poddano dyskusji projekt uchwały o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Na komisję dołączyła pani Katarzyna Helios Wieczorek, która 



przedstawiła propozycję zmiany stawek za śmieci. Należy zebrać z opłat za odpady 558 tys w 

ciągu trwania umowy ,by system się zbilansował. Przy dokonaniu symulacji kwotą, która 

pozwoli na  wywiązanie się z warunków umowy będzie zmiana z 8 na 10 zł od osoby za 

wywóz śmieci.  

 

p. Edyta Czeredrecka- czy możliwa zniżka dla  gospodarstwa, gdzie jest więcej 

domowników? 

  

p. Wójt – w naszej gminie nie ma to racji bytu, ponieważ najwięcej jest gospodarstw 1-2 

osobowych , a opłaty ponosi się za system, a nie za ilość wywożonych śmieci.  

 

Pani Kasia dodała, że  podwyżka cen dotyczy również opłat za kubeł i wzrośnie o 1 zł., a dal 

największego kubła o 5 zł.  

 

 

Kolejna dyskusja dotyczyła projektu uchwały określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. Na posiedzenie dołączyła pani Renata Lisy i przedstawiła kwestie stawek 

podatku od nieruchomości. Według stawek ustalonych w 2015 rok, zmianie uległy 

następujące pozycje : 

§1 pkt 2 lit. b (2015r.- 22,86 m2, 2016r.-19,50 m2) oraz §1 pkt 2 lit.e (2015r.-7,68 m2, 

2016r- 7,60 m2).  

Uległa tez zmianie opłata za podatek rolny poprzednia-61,37 zł, a obecna- 53,75zł oraz 

podatek leśny poprzednia-188,85 zł /m3 i obowiązująca stawka- 191,77 zł za m3.  

 

 

Następnie zajęto się projektem o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowej 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  Pani Gabriela Buczek wytłumaczyła, iż ceny 

nie ulegają zmianie, a wpłynął jedynie wniosek o przedłużenie do 31.12.2016 roku.  

 

Pytań do projektów uchwał nie było. 

 

Ad. 3 
 

Pani Gabriela Buczek odczytała pismo pani Marii Kostorz dot. braku słupa oświetleniowego 

przy jej posesji oraz nieumiesczeniem go w projekcie na doświetlenie miejscowości Siedliska. 

Pan Wójt ustosunkował się do prośby i wytłumaczył, iż przy posesji pani Kostorz nie ma 

sieci, która pozwałaby na umieszczenie jej w projekcie oraz jest to teren prywatny, gdzie 

gmina nie może postawić słupa. Dodał również, iż będzie miał na uwadze pismo pani Kostorz 

i jeżeli będzie realizowany w przyszłości projekt dobudowy oświetlenia to jej posesja nie 

zostanie pominięta.  

 

Pan Damian Ledwig przedstawił prośbę od mieszkańców Radawia w sprawie  przedszkola i 

jego remontu.  

Pan Wójt odpowiedział, że projekt jest, a co do obniżenia kosztów na spalanie to całkowite 

odcięcie ogrzewania budynku nie jest możliwe , gdyż nie ogrzewanie pietra wpłynęłoby 

negatywnie na stan budynku. Jest propozycja na ogrodzenie placu zabaw i trzeba to 

zaplanować w budżecie sołeckim, bo jest to do załatwienia w 1 kolejności, a jeżeli 

znajdziemy program, który pozwoli na całkowitą modernizację budynku, to wtedy się tego 

podejmiemy.  

 



Wójt na koniec przeczytał pismo od ministerstwa w sprawie przeznaczenia 144 mln na pomoc 

społeczną dla gmin oraz życzeń dla pracowników z okazji zbliżającego się dnia pracownika 

socjalnego.  

 

Ad. 4  

 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za 

udział i zakończył posiedzenie.  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Komisji:                                                         

Katarzyna Skowronek                                                         

                                                                                                 Krzysztof Kurowski 

 

 


