
1 

 Protokół Nr 7/2017 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice  

z dnia 29 maja 2017 roku. 

 

 

Posiedzenie Komisji Rady Gminy w Zębowicach otworzyła o godz. 13:00 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Wróbel, która na początku przywitała 

wszystkich obecnych na posiedzeniu i na podstawie listy obecności stwierdziła, że                       

w posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.  

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: 

Maria Wróbel – przewodnicząca komisji, 

Barbara Dragon - członek 

Marianna Dylka - członek 

Dorota Wons – członek 

Leon Psyk - członek 

 

oraz  

Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy, 

Damian Ledwig  - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy, 

Waldemar Czaja - Wójt Gminy Zębowice, 

Irena Dzikowska - Skarbnik Gminy, 

Teresa Czaja - Sekretarz Gminy, 

Michał Pawełczyk - Radca Prawny, 

Monika Nowak – protokolant, 

Mieszkaniec gminy. 

 

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 
Pani Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

4. Sprawozdania finansowe za 2016 r.  

5. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

6. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. opinii                                 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. 

7. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2016 r.  
(dostępna w BIP Gminy Zębowice, w zakładce Informacje o środowisku – Gospodarka odpadami –    

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice). 

 

8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice. 

9. Sprawy różne. 

10. Dyskusja i wnioski. 

11. Zakończenie posiedzenia. 
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Przewodnicząca Komisji Maria Wróbel po odczytaniu porządku obrad poprosiła panią 

Skarbnik Irenę Dzikowską o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 

 

Ad.3 
 

Pani Skarbnik Irena Dzikowska poinformowała, że organ stanowiący musi zatwierdzić roczne 

sprawozdanie z wykonania budżetu. Dlatego obligatoryjna komisja organu stanowiącego  jest 

ustawowo zobowiązana do rozpatrzenia tego sprawozdania. Sprawozdanie to składa się z: 

 

 sprawozdania z wykonania budżetu gminy, 

  sprawozdań finansowych, 

  informacji o stanie mienia komunalnego. 

Dodała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej spełnia tylko i wyłącznie role pomocniczą. 

Następnie omówiła wykonanie dochodów i wydatków 

Planowane dochody wynoszące 13 170 887,51 zł, zostały wykonane  w wysokości  

13  344 739,69 zł, tj. 101%, z tego dochody bieżące 101 %, a  dochody majątkowe 100%. 

Wydatki były zaplanowane w kwocie 12 320 831,44 zł, wykonane zostały w kwocie 

11 715 837,77 zł, tj. 95%,  z tego wydatki bieżące 95%, a wydatki majątkowe 90%. 

               

W trakcie ubiegłego roku budżet gminy był zmieniany 15 razy, 5 razy uchwałami Rady Gminy 

i 10 razy Zarządzeniami Wójta Gminy. Skutki zmian dokonanych w budżecie przedstawiają się 

następująco: 

 

  

Plan na 01.01.2016 r. 

 

 

Plan na 31.12.2016 r. 

 

Kwota zmiany 

Dochody ogółem 

z tego: bieżące 

             majątkowe 

 

10 840 512,00 zł 

10 840 512,00 zł 

0 zł 

13 170 887,51 zł 

12 975 204,51 zł 

195 683,00 zł 

+2 330 375,51 zł 

+2 134 692,51 zł 

+195 683,00 zł 

Wydatki ogółem 

z tego: bieżące 

             majątkowe 

 

9 950 512,00 zł 

8 708 512,00 zł 

1 242 000,00 zł 

12 320 831,44 zł 

11 135 401,13 zł 

1 185 430,31 zł 

+2 370 319,44 zł 

+2 426 889,13 zł 

-56 569,69 zł 

 

Początkowo plan dochodów wynosił 10 840 512,00 zł, zakończył się kwotą 13 170 887,51 zł, 

czyli wzrost w ciągu roku był o 2 330 375,51 zł.  Dochody wzrosły o kwotę 2 330 375,51 zł,  

w tym dochody bieżące o kwotę 2 134 692,51 zł, a dochody majątkowe o 195 683,00 zł.  

Jeżeli chodzi o wydatki, początkowa kwota to 9 950 512,00 zł. na koniec roku  

12 320 831,44 zł, wzrost o kwotę 2 370 319,44 zł, bieżące 2 426 889,12 zł, a majątkowe  

zmniejszono o kwotę 56 569,69 zł.  

Wysoki wzrost planu dochodów i wydatków nastąpił ze względu na otrzymane dotacje  

na zadania zlecone w wysokości 1 802 363,75 zł, w tym 1 409 933 zł na realizację świadczenia 
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wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na zadania własne w 

wysokości  176 968,80 zł, kwotę  24 942,00 zł dotacji z państwowych funduszy celowych oraz 

kwotę 189 368 zł z tytułu dotacji na inwestycje. 

Realizując budżet 2016 r. zachowano regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących. 

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2 526 512,58 zł.  

Na koniec 2016 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (sprawozdanie Rb-28S). 
Udzielono wsparcia osobom fizycznym będącym w trudnej sytuacji finansowej w postaci ulg, 

zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych na kwotę 4 478,40 zł (sprawozdanie 

Rb-27S). Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 39 244 zł. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury                      

i Czytelnictwa w Zębowicach zamyka się w kwocie 272 156,07 zł po stronie przychodów,  

a kwotą 265 046,20 zł po stronie kosztów. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy wyniosły 

237 275,00 zł, a dotacja celowa 13 161 zł. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach wykonał przychody w kwocie 

408 680,82 zł, a koszty wyniosły 384 192,27 zł.  

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej przybył mieszkaniec gminy, odczytano fragment Statutu 

Gminy dot. Komisji Rady Gminy, zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej. 

   

W następnej kolejności pani Skarbnik poinformowała, że w materiałach radnych znajduje się 

pismo nr FN 3032.01.2017.ID z dnia 3 kwietnia 2017 r., które było kierowane do RIO, dot. 

zestawienia osiągniętych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

w latach 2014-2016, wraz z wydatkami poniesionymi w tym okresie na system 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Gdzie zwróciła uwagę na fakt, że corocznie dopłaca 

się do gospodarki odpadami, po czym je przedstawiła.    

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie omówiono gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie, poruszono m.in. temat 

kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych, zaległości za wywóz tych odpadów, 

oraz podwyższenie o 1 zł tej opłaty w związku  ze wzrostem  kosztów systemu śmieciowego. 

W związku z brakiem pytań odnośnie sprawozdania z wykonania budżetowego 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła Panią Skarbnik o omówienie sprawozdań 

finansowych za 2016 r. 

Ad.4 

Pani Skarbnik Irena Dzikowska poinformowała, że radni otrzymali sprawozdania finansowe tj.  

1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego. 

2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. 

3. Rachunek zysków i strat jednostki. 

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.  

(dokumentacja stanowi załącznik do protokołu) 

W dalszej kolejności stwierdziła, że bilans z wykonania budżetu przedstawia po stronie 

aktywów środki pieniężne w wysokości 985 107,95 zł. Jest to kwota  środków pieniężnych, 
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która była w dniu 31.12.2016 r. na koncie bankowym Gminy. Na tę kwotę składa się 

subwencja oświatowa w wysokości  222 627 zł, która wpływa na konto bankowe w grudniu, 

ale jest przeznaczone do wydatkowania w m-cu styczniu. Należności od budżetu na koniec 

roku  to 44 717,47 zł. Są to środki finansowe, które są zaliczane do dochodów roku 2016, 

natomiast na konto bankowe one wpływają dopiero w styczniu 2017 r.   

Po stronie pasywów – zobowiązania finansowe – kwota 2 226 674,66 zł. Jest  

o 250 000 zł niższa jak w sprawozdaniu Rb-Z, gdzie ujmuje się również kwotę należności za 

zakup ratalny Domu Spotkań. W tym bilansie tej kwoty się nie ujmuje. W tym przypadku są 

ujęte kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem w wysokości 2 150 000 zł 

oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu w kwocie 76 674,66 zł. Kwota wykonania budżetu 1 656 999,72 zł jest to 

faktyczna kwota różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami, zgodna z kwotą wynikającą ze 

sprawozdania RB NDS. 

Następnym sprawozdaniem jest bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu 

budżetowego. Jest to zbiorczy  bilans wszystkich jednostek organizacyjnych, tj. UG, GOPS, 

Publiczne Przedszkole, Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny i Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Stan aktywów trwałych 25 176 296,16 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 

285 157,31 zł, w tym kwota 250 000 zł z tytułu zakupu ratalnego Domu Spotkań, a kwota 

należności wynosi 212 039,26 zł. Są to środki, które  na dzień 31.12.2016 r. nie zostały 

wpłacone przez podatników. 

Następne sprawozdania to: zestawienie zmian w funduszu jednostki, w którym jest 

przedstawiony podział środków na inwestycje oraz rachunek zysków i strat jednostki 

przedstawiający poniesione koszty i uzyskane dochody w układzie rodzajowym, jak np. 

wynagrodzenia, materiały, podatki, ubezpieczenia. 

Na tym  Skarbnik Irena Dzikowska zakończyła omawiać sprawozdania. 

Ad.5 
Pani Skarbnik odczytała informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zębowice za rok 

2016.  

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Wójt odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego na jakiej podstawie jest naliczany 

czynsz za dzierżawę gruntów gminnych, poinformował, że na podstawie zarządzenia Wójta  

Gminy. Zarządzenie określa sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, w zależności 

od przedmiotu dzierżawy, specyfikacji produkcji rolnej, miejsca ich położenia, oraz czy  jest to 

osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy osoba fizyczna. Dodając przy tym, że 

dzierżawcami działek są  mieszkańcy gminy, aczkolwiek jest jedna firma z zewnątrz, która 

dzierżawi dwie działki w Kadłubie Wolnym. Gdzie w planach był Dom Spokojnej Starości, 

teraz jest mowa o żłobku dla dzieci.   

Po omówieniu sprawozdań Komisja Rewizyjna rozpatrzyła informację o stanie mienia 

komunalnego gminy Zębowice zawierającą dane odnoszące się do stanu mienia komunalnego 

oraz rozpatrzyła odnoszące się do 2016 roku sprawozdania finansowe, tj.: 

5. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego. 

6. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. 
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7. Rachunek zysków i strat jednostki. 

8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń. Sprawozdania zostały przyjęte                       

i zatwierdzone przez Komisję. 

Ad.6 

Następnie Przewodnicząca Maria Wróbel poprosiła p. Skarbnik o odczytanie uchwały  

Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. 

 

Skarbnik Irena Dzikowska odczytała uchwałę Nr 170/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu             

z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2016 r., którą Regionalna Izba Obrachunkowa 

zaopiniowała pozytywnie.  

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

  

Po odczytaniu uchwały RIO Przewodnicząca Komisji Maria Wróbel  podziękowała pani 

skarbnik za przygotowanie sprawozdań. 

Członkowie Komisji nie mieli żadnych pytań i w związku z tym, że dopełniono wszelkich 

czynności określonych w art. 270 ustawy o finansach publicznych, Przewodnicząca Komisji 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2016 oraz wniosek 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za rok 2016. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony członków Komisji Rewizyjnej, Prowadząca obrady 

poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta przy 5 głosach „za”, głosów „wstrzymującym się” i głosów 

przeciwnych  nie było. Podjęta jednogłośnie. 

/Uchwała nr 1/2017 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Ad.7 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że informacja o stanie            

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2016 r., jest dostępna w BIP         

Gminy Zębowice i można było zapoznać się z nią. Aczkolwiek  będzie możliwość zadawania 

pytań odnośnie tego zagadnienia na najbliższej sesji w czerwcu.  

 

Wójt podziękował w imieniu własnym i pracowników gminy za głosowanie o udzielenie             

absolutorium. Dodał, że uchwała będzie wysłana do RIO, po otrzymaniu odpowiedzi, uchwały 

będą  procedowane pod obrady Rady Gminy. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad. 

 

Ad .8 Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice. 

 

Na  wstępie omówiono procedury i sposób, w jakim stopniu i kiedy można upublicznić 

informację o skardze, w której zawarte są dane osobowe innych osób. Ustalono w jakim 

momencie ostatecznie jest wydane rozstrzygnięcie i możność wydania przez inne  osoby 

opinii. Poinformowano, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między 

innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak 

informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Stąd, niezależnie od zakwalifikowania 

skargi jako podlegającej ujawnieniu informacji publicznej, wzgląd na prywatność osób 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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fizycznych w niej wymienionych (z wyjątkiem osób pełniących funkcje publiczne) wyłącza 

obowiązek jej udostępnienia w tym  zakresie.  

 

Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała skargę skierowaną do Wojewody Opolskiego, 

którą Wojewoda Opolski przekazał w dniu 12.05.2017r. do  Rady Gminy Zębowice celem jej 

rozpatrzenia. Zapoznała obecnych na posiedzeniu komisji z tym dokumentem nt. skargi na 

bezczynności Wójta Gminy Zębowice  dot. wyposażenia boiska sportowego w Radawiu w 

kontener sanitarny. 

(skarga i pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała pisma, które wpłynęły do Urzędu 

Gminy Zębowice od Sołectwa Radawie oraz LZS Radawie, jednocześnie przedstawiła treść 

odpowiedzi na nie.  

(pisma stanowią załącznik do protokołu) 

 

Wójt poinformował, że zwrócono się do firmy budowlanej o wycenę wykonania stopy 

fundamentowej, ponieważ musi być wykonana zgodnie z projektem oraz do geodety o 

wytyczenie kołków pod ten fundament. Dodał, że  na obecną chwilę brak odpowiedzi od firmy. 

Aczkolwiek sołectwo, mieszkańcy lub Zarząd LZS  mogą wykonać prace budowlane we 

własnym zakresie, ponieważ złożono zgłoszenie do nadzoru budowlanego, wszystko jest 

przygotowane. Natomiast wcześniej trzeba uzgodnić koszt, aby uwzględnić pokrycie w 

budżecie. Nadmienił również, że w 2015 r. zaproponował sołtysowi z Radawia, iż jego 

zdaniem lepszą formą,  byłoby wymurowanie pomieszczeń na ubikacje i prysznic niż zakup 

kontenera. W tym projekcie, który został zatwierdzony, nie ma zgody na oczyszczalnię i 

odprowadzenie ścieków, dlatego zgodnie  wytycznymi będzie usadowiony zbiornik. Mając na 

uwadze, że taki zbiornik znajduje się w Radawiu, przy budynku mieszkalnym  na parkingu 

przy kościele, można byłoby go wykorzystać do podłączenia do kontenera na boisku. 

Natomiast przy budynku wybudować oczyszczalnię, jednocześnie przygotowując teren pod 

utwardzenie parkingu. 

 

Po czym były zapytania w sprawie budowy oczyszczalni. 

Kolejno Wiceprzewodniczący zgłosił, że postawienie kontenera na boisku w Radawiu za długo 

trwa, pytając czy były potrzebne pozwolenia i dokumentacja do realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

Wójt oświadczył, że jeżeli przepis wyraźnie mówi, że dana inwestycja wymaga pozwolenia na 

budowę, to są również wszystkie konsekwencje z tego tytułu.  Dodał, że informację o 

posadowieniu kontenera na obiekcie publicznym bez stosownych dokumentów jest 

niemożliwe, przekazano sołtysowi, który pewne działania wykonał niezgodnie z prawem. 

Stwierdzając przy tym, że jako Wójt jest zobowiązany przestrzegać litery prawa i sprawy 

doprowadzić do końca. 

 

Wiceprzewodniczący przekazał, że nie można mieć pretensji do sołtysa, ponieważ Rada 

Sołecka zwróciła się z pismem  w 2015 r. o zakup kontenera w funduszu sołeckim na 2016 r. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, natomiast sprawy przygotowania odpowiednich 

dokumentów, doradzić,  czy przejąć inicjatywę, są w gestii pracowników urzędu i Radcy 

Prawnego.  

 

Wójt poinformował, że pracownik przekazał sołtysowi informacje dot. przepisów i 

podpowiedział o możliwościach w powyższej sprawie. Jest potrzeba zaufania. 
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Dyskusja na temat pozwolenia i budowy kontenera. 

 

Radny Leon Psyk – zwrócił uwagę, że Sołectwo Radawie kupując kontener powinno się skupić 

na zaplanowaniu jednego zadania i zrealizować go do końca. Natomiast planowane są kolejne 

zadania jak np. wykonanie ogrodzenia. Wydaje się, że są to plany nie do końca przemyślane. 

   

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – odnośnie ogrodzenia, zasugerował, aby zwołać 

zebranie sołeckie, na miejscu określić i uzgodnić prace oraz ustalić jaka jest potrzebna 

dokumentacja. 

 

Wójt poinformował, że jest wycena ogrodzenia - 13 000 zł, bez robocizny.  Informację na ten 

temat przekazano sołtysowi. Zmiana przepisów spowodowała, że ogrodzenie można wykonać 

na zgłoszenie, nie trzeba projektu.  Mapa jest już wykonana przez geodetę, trzeba ustalić                  

i wyznaczyć punkty narożne, po czym można postawić ogrodzenie. 

 

Dyskusja w sprawie ogrodzenia i naciągnięcia siatki oraz temat posadowienia kontenera. 

 

Radca Prawny, odnośnie skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice, stwierdził, że było 

szereg działań, które wcześniej były omawiane, każdemu na tej sali zależy, żeby zakończyć 

sporną inwestycję, bez zastrzeżeń przy kontroli ze strony sanepidu lub innych jednostek 

inspekcyjnych. Pierwszą opinię wystawi Komisja Rewizyjna, natomiast Rada Gminy 

ostatecznie oceni skargę, dlatego trzeba wszystkie argumenty rozważyć.  

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig - gdyby od początku było odpowiednie działanie                      

i współpraca się układała, nie byłoby skarg. 

 

Radna Marianna Dylka wskazała, że jest bardzo dużo działań pana Wójta, które były 

procedowane zgonie z wszystkimi warunkami, oraz pochwała jest za zaangażowanie 

mieszkańców Radawia w swoją lokalną działalność. 

 

Wójt dodał, że od strony administracyjnej zostało zrobione wszystko, obecnie jest możliwość 

wykonania przez mieszkańców robót budowlanych zgodnie z projektem. Techniczni 

pracownicy urzędu nie są w stanie wykonać tych robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

ponieważ nie są budowlańcami. Trzeba mieć świadomość, że po zakończeniu będzie odbiór 

obiektu przez nadzór budowlany. Natomiast sprawy administracyjne tak długo trwają, są 

pewne procedury i żeby rozpocząć prace budowlane, trzeba uzyskać wszystkie zgody. W tym 

przypadku nie ma żadnej złośliwości, tu jest ponaglanie i działanie w kierunku zakończenia 

tego tematu. W budżecie również musi być odnotowane zakończenie i rozliczenie inwestycji 

do momentu oddania jej do używania. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig poprosił, aby na przyszłość, jeżeli jest planowana 

inwestycja i potrzebne są dokumenty, żeby od razu wskazać i poinformować o tym przy 

konsultacji z radą sołecką. 

Wójt – poinformował, że podejmując uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego, wyznaczono 

koordynatorów dla poszczególnych sołectw dla sprawnego realizowania zadań. Musi być 

współpraca między koordynatorem a sołtysem, wtedy wszystkie sprawy można odpowiednio 

ustalić i zakończyć. 

Dyskusja na temat posadowienia kontenera i podłączenia szamba. 
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Radna Dorota Wons wskazała, że sprawa jest zaczęta, natomiast sytuacja jest patowa. 

Aczkolwiek po zakończeniu inwestycji, kontener będzie służyć nie tylko młodzieży, ale 

mieszkańcom całej gminy i nie tylko. W związku z zaistniałą sytuacją zaproponowała, aby 

zwołać komisje oświaty, sportu (…), zaprosić pana Sołtysa z Radawia i innych członków rady 

sołeckiej i dojść do porozumienia. Na koniec dodała, że Wójt ma argumenty bardzo 

przekonywujące. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zapytał jaki termin jest planowany na zakończenie tej 

inwestycji łącznie z szambem. 

Wójt poinformował, że poprosi koordynatora, żeby skontaktowała się z firmą budowlaną, 

której została zlecona wycena tych zadań. Dodał, że jest wycena oczyszczalni, która zostanie 

ujęta w budżecie, żeby w jednym czasie można byłoby dwa zadania  wykonać. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek – zgłosiła, że jest za zakończeniem inwestycji, 

natomiast trzeba patrzeć realnie oraz jakie są możliwości finansowe. 

 

Radca Prawny – wskazał, że jest konkretny przedmiot do rozstrzygnięcia, natomiast wywiązała 

się debata, która by wymagała odrębnego spotkania, nie tylko Komisji Rewizyjnej, która ma 

inna rolę, tj. ocenić skargę i zająć stanowisko. Przedmiotem tego punktu jest ocena zasadności 

skargi Stowarzyszenia Klubu LZS na bezczynność. 

 

Wójt dodał, że do końca nie jest w stanie określić terminu zakończenia inwestycji, ponieważ 

jest jeszcze brak wyceny za usługi budowlane.  

 

Następnie po wysłuchaniu Pana Wójta i zapoznaniu się z całą dokumentacją dotyczącą skargi,  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wróbel, poinformowała, że złożone wyjaśnienia 

Komisja Rewizyjna uznała za wyczerpujące i uznała skargę za bezzasadną. 

Następnie poddała pod głosowanie i poprosiła Komisję Rewizyjną, aby określiła się                   

w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze. 

 

Członkowie uznali skargę za bezzasadną – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Po wyczerpaniu punktu dot. skarg  Przewodnicząca Komisji przeszła do spraw różnych. 

 

Ad. 9 i 10 

 

W tej części punktu obrad mieszkaniec gminy zadał kilka pytań Wójtowi Gminy Zębowice, 

odnośnie: 

1. Złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie, w którym mają być 

wykonane 92 przydomowe oczyszczalnie ścieków, nie znalazła się ani jedna przydomowa 

oczyszczalnia w  Radawiu. 

 

Odpowiadając na powyższe pytanie Wójt poinformował, że sołectwo Radawie jako pierwsze  

zostało wyposażone w pierwszym etapie w przydomowe oczyszczalnie i część mieszkańców 

już od kilku lat korzysta z tych oczyszczalni. W drugim etapie były robione zgodnie z 

dokumentacją wcześniej zgłoszonych potrzeb  i zrobionych odwiertów. Trzeci etap, to obecny, 

który jest zaskarżony przez Gminę Zębowice do Marszałka. W tym przypadku odwierty były 

robione w trzech pozostałych miejscowościach tj. Zębowice, Kadłub Wolny i Radawie. 

Następnie była przygotowywana dokumentacja zgłoszeniowa przez pracowników                               
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i  budowlańca. Pierwsze zgłoszenie – Kadłub Wolny, drugie zgłoszenie – Zębowice, trzecie 

zgłoszenie – Radawie. Natomiast na dzień złożenia wniosku nie było pozwolenia Starostwa 

Powiatowego, które stwierdza, że nie wnosi zastrzeżeń do posadowienia przydomowych 

oczyszczalni w miejscowości Radawie.  W związku z powyższym złożono wniosek na budowę 

92 przydomowych oczyszczalni oraz modernizacje stacji wodociągowej. Zostało to również 

uzależnione od kwoty i przekroczenia kwoty alokacji. Dodał, że niezależnie od decyzji sądu, 

na takich samych zasadach, jak został wyposażony w przydomowe oczyszczalnie pierwszy 

mieszkaniec, tak zostanie wyposażony ostatni mieszkaniec. 

 

2.  Kosztu przygotowania skargi do WSA w Opolu w sprawie przydomowych oczyszczalni, 

którą przygotowała renomowana Kancelaria Prawnicza z Poznania. 

 

Wójt poinformował, że na obecną chwilę jest podpisana umowa, natomiast koszt 

przygotowania skargi i reprezentowania Gminy przed WSA jest ustalony na  kwotę 8 000 zł.   

 

3. Opłaty za śmieci, stwierdzając jednocześnie, że nie zgadza się z wyliczeniami, żeby była 

konieczność podwyżki opłaty za wywóz śmieci do 11 zł miesięcznie, ponieważ biorąc pod 

uwagę zestawienie kosztów z jego przeanalizowania stawek i wyliczeń wynika, że wystarczy 

podwyżka w kwocie 0,50 zł.  Jednocześnie zasugerował, aby w gminie zwiększono 

częstotliwość wywozu odpadów segregowanych. 

 

Wójt odpowiedział, że były rozważane różne warianty, podkreślając, że przy częstszym 

wywozie śmieci wartość byłaby o wiele droższa. Proponując obecnie podwyżkę o 1 zł również 

będą dyskusje. Aczkolwiek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaplanowano w budżecie 

gminy, że zostanie wybudowany mini PSZOK, do którego zostały już zakupione kontenery. 

Każdy mieszkaniec będzie mógł nadmiar wyprodukowanego odpadu składać w oznaczonych 

godzinach, w przeznaczony na ten cel miejscu. Dodał jednocześnie, że propozycje, które były 

rozważane są słuszne pod względem ekonomicznym, jakościowym i ilościowym do zagadnień, 

które zostały opisane w SIWZ.   

 

4. Przerwy wakacyjnej w przedszkolu. 

 

Wójt poinformował, że prawdopodobnie przerwa będzie trwać od 16.08.2017, przez okres 

dwóch tygodni. 

 

5. Dofinansowania  w kwocie 5 000 zł stacji Caritas. 

  

Wójt oraz Skarbnik poinformowali, że kwota 5 000 zł została przekazana zgodnie z uchwałą                

z dnia 16.12.2016 r. 
 

6. Rozebrania „budki z piwem”, sprawa, która była poruszana wielokrotnie na sesjach RG. 
 

Wójt poinformował, że wcześniej zwrócono się z pismem  do GS z prośbą o podjęcie 

odpowiednich działań w tym zakresie.  

Radna Barbara Dragon oznajmiła, że sporna budka zostanie rozebrana do 15 czerwca br.      
 

7. Zgłaszanych kilkakrotnie przez radnego Erwina Wencel kwestii usunięcia lipy przy Domu 

Nauczyciela. 
 

Wójt odpowiadając w tej sprawie, wskazał, że było więcej zgłoszeń radnych, m.in dot. 

oświetlenia, słupa energetycznego. Jako Wójt z uwagą i szacunkiem wysłuchuje wszystkich 

zapytań i propozycji radnych. Zanotowane sprawy kieruje do odpowiednich pracowników, 
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który sprawą się zajmuje. Natomiast odnośnie tego drzewa, w porozumieniu z pracownikiem 

Starostwa lipa zostało przycięta, została dokonana pielęgnacja, ponieważ lipa jest gatunkiem 

chronionym. Dodał, że w sprawie drzew, które stanowią własność Gminy zawsze zgłoszenia 

przekazywano do Starostwa Powiatowego. Następnie przez pracowników Starostwa 

sporządzana była dokumentacja fotograficzna, przyjeżdżając na miejsce sprawdzali i ustalali 

prace związane z pielęgnacją lub wycięciem  danych drzew.  

Nadmienił, że pozostałe elementy zgłoszenia zostały wykonane. Uzgodniono z TAURON w 

sprawie oświetlenia, które zostało wykonane tj. oświetlenie uliczne oraz na budynku szkoły. 

Zostało wykonane odwodnienie obiektu. Pismo wysłano do TAURON w sprawie słupa, firma 

w odpowiedzi stwierdziła, że nie zagraża otoczeniu.  

Starano się do tematu podjeść rzeczowo. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała pismo Powiatowego 

Zarządu D róg dot. odpowiedzi na interpelacje radnych. 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 
 

9. Spękanego słupa energetycznego w Radawiu, który był zgłaszany w marcu 2015 r., 

pismo do firmy TAURON wysłane w kwietniu 2017 r. 

 

Wójt oświadczył, że są sprawy, które w formie ustnej mogą zostać załatwione. Firma Tauron 

odpowiada za sieć energetyczną, aczkolwiek każda sieć jest co roku sprawdzana, co 5 lat jest 

sprawdzanie generalne. Gmina nie ma takich kompetencji.  

Nadmienił, że są sprawy, które wymagają dłuższego przemyślenia i działań innych organów 

lub osób.  
 

10. Wyrównania placu zabaw w Radawiu oraz wykonaniu go niezgodnie z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Wójt – poinformował, że była zgoda na budowę dwóch identycznych placów zabaw                    

w Zębowicach i Radawiu. Mieszkańcy Radawia dokonali zmian przy budowie placu zabaw. 

Nadmienił, że nie stwierdzono, żeby tych nierówności na placu było na tyle by mogły zagrażać 

bezpieczeństwu. Zwrócił również uwagę, że w specyfikacji nie było zapisu, aby naprawy 

mogłaby dokonać firma wykonująca to zlecenie. Komisja, która wtedy odbierała stwierdziła, 

że zadanie zostało wykonane prawidłowo. W związku z czym nie można było od firmy 

wyegzekwować jakichkolwiek środków na poprawę tego zadania, związaną z budową palcu 

zabaw w Radawiu. Podsumowując dodał, że ważyła się budowa ogrodzenia, gdzie 

stwierdzono, że trzeba najpierw wytyczyć granice tego ogrodzenia, następnie zrekultywować 

nawierzchnie trawiastą i wyrównać.  Mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego zobowiązali 

się do wykonania tego zadania. 

 

 Ad. 11 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim        

za udział i zakończyła posiedzenie. 

 

      Protokołowała                                                           Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                

 

     Monika Nowak                                                                              Maria Wróbel 

 

 

 

 


