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Protokół Nr  7/2017 
 

z  posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  

Prawa i Porządku Publicznego  Rady Gminy Zębowice  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku. 

 

 
 

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 11:30 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 

Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego  Pan Konrad Jendrzej, który na podstawie 

listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum, w związku z czym 

obrady są prawomocne. 
 

W posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku 

Publicznego   uczestniczyli: 

Konrad Jendrzej – przewodnicząca komisji, 
Norbert Larisz – członek 
Paweł Grzesik – członek 
Wilhelm Rybol – członek 

Erwin Wencel – członek  

oraz 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy, 
Waldemar Czaja – Wójt Gminy  
Irena Dzikowska – Skarbnik Gminy, 

Monika Nowak – protokolant. 
 

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku 

Publicznego Pan Konrad Jendrzej przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie 

przyjęty. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje. 

3. Omówienie projektów uchwał na sesję. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.2 Omówienie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje. 
 

Przewodniczący Komisji Konrad Jendrzej poprosił pana Wójta o skomentowanie powyższego 

tematu. 
 

Wójt  poinformował, że do tut. Urzędu wpłynęło pismo przedsiębiorców gminy Zębowice                     

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji. Jednocześnie dodał, 

że przekazano adresatom tego pisma, że  zostanie rozważona taka możliwość oraz  przekazany 

radzie gminy projekt uchwały, aby w sposób formalny uregulować temat. Zwolnienie 
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obejmowałoby wszystkie podmioty, które by się na tę ulgę załapały określoną w 

przedmiotowym projekcie uchwały. Jeżeli zostanie przyjęta taka uchwała wtedy jest 

konieczność uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.  Na chwilę obecną 

temat jest w trakcie opracowywania. 
 

Niniejszą wypowiedź uzupełniła dodatkowo Przewodnicząca RG Gabriela Buczek oraz 

przedstawiła pismo przedsiębiorców. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie rozpoczęto dyskusje na niniejszy temat. 

Wójt na koniec poinformował, że projekt uchwały będzie przygotowany na wrześniową sesję. 
 

Ad. 3 Omówienie projektów uchwał na sesję. 
 

Kolejno Przewodnicząca RG G. Buczek – w sprawie skarg poinformowała, że odbyły się 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na działalność Wójta i w sprawie skargi na 

bezczynność Wójta. Omówiono przy tym kwestię umowy na zakup kontenera. Dodała, że 

skargi będą rozpatrzone na najbliższej sesji. 
 

Wójt – wskazał, że umowa była zawarta na kontener sanitarny na boisko w Radawiu po 

uchwale, która była przyjęta przez  Radę Gminy. Natomiast była mowa, że bez mapy do celów 

projektowych, projektu i zgody na posadowienie tego kontenera  nie może znajdować się na 

boisku. Aczkolwiek na koniec roku została wystawiona faktura, którą trzeba było uregulować 

z uwagi na kary umowne zawarte w umowie. Zgodnie z umową Gmina będzie dochodzić kar 

umownych za nieterminowe dostarczenie kontenera. Następnie wskazał, że jest harmonogram 

działań w związku z zadaniem "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na ogólnodostępnym 

boisku w miejscowości Radawie". Na koniec tego zagadnienia dodał, że rada może przyjąć 

stanowisko Komisji Rewizyjnej, odnieść się do umowy i podjąć decyzję.  
 

Radny Norbert Larisz zapytał odnośnie budowy wiaty na sprzęt za kwotę 400 tys. zł. 

Wójt – poinformował, że odnośnie wiaty, Gmina zobowiązana jest do zrobienia mini                   

PSZOK-a, którego koszt wyniósłby 800 tys. zł. dlatego szukano innej formy na realizację tego 

przedsięwzięcia i ustalono, że będzie to wiata na sprzęt komunalny. Założono wstępnie, że koszt 

wyniesie ok. 200 zł. Natomiast w momencie ustalenia zadania projektant  podzielił zadanie                   

na dwa etapy: wybudowanie wiaty i utwardzenie, do tego dochodzi ogrodzenie. Odnośnie 

oferty stwierdził, że była otwarta na komisji przetargowej. Zbieg okoliczności, że w kosztorysie 

było 400 tys. zł, a w ofercie 410 tys. zł. Dodał, że obiekt będzie przeznaczony na segregowane 

odpady komunalne, sprzęt oraz miejsce dla hodowców gołębi. Jest to lepsze gospodarcze 

rozwiązanie ponieważ sam mini PSZOK służyłby tylko tej jednej sprawie i jego koszt 

wyniósłby 800 tys. zł.  

 

Skarbnik – wskazała, że w pierwszej wersji budowa tego zadania była ze środków, które 

wpływają od mieszkańców z tytułu ustawy o gospodarce odpadami, natomiast obecnie 

zmieniono na zadaszenie wielofunkcyjne, dlatego nie może być z dotychczasowego rozdziału. 

Jeżeli przejdzie uchwała z tą zmianą wtedy 400 tys. zł zostanie przekazane na wiatę. Z rozdziału 

gospodarka odpadami przejdzie do rozdziału zgodnie ze specyfikacją na potrzeby zakładu 

gospodarki komunalnej. Zadanie zwiększone będzie o 180 tys. zł. 

 

Radny Wilhelm Rybol zapytał odnośnie drogi do gospodarstwa agroturystycznego. 

 

Wójt – zadanie zostało już wykonane. Po ostatniej sesji po podjęciu stosownej uchwały była 

możliwość podpisania porozumienia z Nadleśnictwem Olesno. Na bazie protokołu zadanie 

zostało wykonane, faktura wystawiona, w związku z powyższym jest dokonana zmiana                           
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w uchwale budżetowej w § drogi publiczne i wpisana jest kwota 50 tys. zł. 
 

Radny Wilhelm Rybol zapytał o plany na przyszły rok odnośnie remontu drogi na odcinku 

Prusków - Kadłub Wolny. 
 

Wójt przekazał informację, którą otrzymał od Marszałka Województwa, że jeśli chodzi o drogi 

transportu rolnego, to na ten cel nie wystarczyło puli pieniędzy. Wnioski będą przesunięte na 

przyszły rok. Gmina Zębowice złoży wniosek, aczkolwiek nie ma pewności, czy się załapiemy. 

Jeżeli Gmina pozyska fundusze finansowe, wtedy będzie możliwość ten temat realizować. 
  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad. 4 Sprawy różne  

Przy tym punkcie – Przewodniczący Komisji Konrad Jendrzej zgłosił problem biegających 

psów po ulicach w miejscowości Knieja. 

 

Wójt – stwierdził, że nad tym zagadnieniem trzeba się zastanowić, czy zgłaszać do firmy, z 

którą jest podpisana umowa odnośnie odławiania bezdomnych zwierząt pozostawionych bez 

opieki, czy sprawę zgłosić Dzielnicowemu Komisariatu Policji. 
 

Radny Norbert Larisz – zapytał, czy lekarz stomatolog ma już podpisaną umowę z NFZ? 
 

Wójt – poinformował, że na obecną chwilę nie mają podpisanej umowy, ponieważ musi być 

ogłoszenie NZF o składaniu ofert. Natomiast można korzystać z każdego gabinetu stomatolo-

gicznego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Dodał, że termin zostanie sprawdzony, ponieważ 

jest ważne, aby na miejscu w gminie również można było korzystać z gabinetu dentystycznego, 

który ma umowę z NFZ. 

 

Wójt – odnośnie dotychczasowego ośrodka zdrowia, poinformował, że po opuszczeniu przez 

lokatorkę lokalu zastępczego Gmina odwoła darowiznę i przekaże budynek do Starostwa                    

Powiatowego.  Budynek był przeznaczony na ośrodek zdrowia. W związku z zamknięciem     

gabinetu stomatologicznego Władze Gminy, po przeanalizowaniu tematu ustaliły, że budynek 

nie zostanie w zasobach nieruchomości Gminy Zębowice. 

Następnie była mowa o wystawianiu tylko w kubłach odpadów zmieszanych, nie ma możliwo-

ści wystawiania w workach.  

Na zgłoszenie przez Przewodniczącego Komisji K. Jędrzej zbiorowego zapotrzebowania na 

kupno kubłów. Wójt poinformował, że temat zostanie rozpoznany.   

Na kolejne jego pytanie odnośnie terminów oddawania odpadów zmieszanych, Wójt 

oświadczył, że  wywóz śmieci zmieszanych musi odbywać się minimum co cztery tygodnie. 
 

Na koniec posiedzenia Komisji rolnictwa poruszono temat możliwości nieodpłatnego odbioru 

odpadów z produkcji rolnej, tj. worków po nawozach, folii po kiszonce. Ustalono, że adres i 

kontakt z firmą, która odbiera tego typu odpady  zostanie umieszczony w Informatorze Gminy 

Zębowice.   
 

Ad. 5 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za 

udział  i zakończył posiedzenie. 
 
 
 

  Protokołowała                                      Przewodniczący Komisji                                                             
   Monika Nowak                                                                                                                      Konrad Jendrzej 


