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                                              PROTOKÓŁ Nr XXX/2018 
                                                    z XXX sesji Rady Gminy Zębowice 

                                      odbytej w dniu 18 maja 2018 roku w godz. 11:00 – 13.20 

                                   w Sali Domu Spotkań w Zębowice przy ul. Izydora Murka. 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice, która 

stwierdziła, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych /na stan rady 15 radnych/. 

Radni nie obecni –  Grzesik Paweł i Kurowski Krzysztof. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Numery podjętych uchwał: XXX/218/2018 – XXX/225/2018 

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, Urszula Pyć – kierownik GOPS w Zębowicach, pracownicy 

urzędu, mieszkańcy 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 2018 rok, 

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji „Rozbudowa 

stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-

poprawa warunków życia mieszkańców”, 

4) zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Rozbudowa stacji 

wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-

poprawa warunków życia mieszkańców”, 

5) aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla gminy Zębowice, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, 

7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w 

trybie bezprzetargowym, 

8) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Zębowicach. 

6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 19 marca 2018 r. 

8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

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

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXX Sesji Rady Gminy. 
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Powitała wszystkich obecnych na sesji. Szczególnie wymieniła obecnych dwóch nowych 

sołtysów wsi Zębowice oraz Łąka. Pogratulowała wyboru na ten urząd. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych ustawowego 

składu rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Punkt 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwał radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Wobec braku uwag i zgłoszeń zmian do proponowanego porządku obrad Przewodnicząca 

poddała go pod głosowanie. Porządek obrad został przyjęty przy 13 głosach za, głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni i sołtysi pytali: 

Radny Konrad Jendrzej – zapytał kiedy i czy nastąpi załatanie powstałych dziur w drodze od 

kapliczki w Kniei do lasu w stronę Zakrzowa Turawskiego. 

Radna Edyta Czeredrecki – zapytała czy istnieje możliwości wykaszania poboczy i rowów przy 

ul. Opolskiej, gdzie właścicielami są starsi schorowani mieszkańcy zamieszkali samotnie na 

posesji. 

Radny Damian Ledwig – zapytał, czy obowiązuje jeszcze harmonogram (plan) Wójta Gminy 

lub ZGKiW w Zębowicach w sprawie wykaszania traw i poboczy raz w miesiącu w danym 

sołectwie. Żeby podczas tych prac nie zapominać o placach przy budynku szkoły i boisku w 

Radawiu. 

Radny Damian Ledwig - zgłosił również sprawę dziurawego przepustu przy remizie OSP i 

studzienki na ulicy Ludowej w Radawiu obok posesji Wenclów. Zgłosił pomysł wybudowania 

nowego przepustu i studzienki. 

Radny Damian Ledwig – zapytał czy istnieje możliwość utwardzenia parkingu obok kościoła 

w Radawiu. 

Radna Marianna Dylka – zapytała czemu nie są koszone place wokół budynku szkoły i 

przedszkola w Kadłubie Wolnym. Zaproponowała, żeby zobowiązać firmę, która dzierżawi ten 

teren do wykonania tych prac. 

Sołtys wsi Łąka – zapytała czy istnieje możliwość wycięcia krzaków, które wychodzą swoimi 

konarami na ulicę  na drodze Zębowice-Prusków obok tartaku – bardzo zła widoczność 

zagrożenie bezpieczeństwa  użytkowników tej drogi. 

Radny Wilhelm Rybol- poinformował, że podobna sytuacja istnieje na drodze Kadłub Wolny -

Osiecko za boiskiem – drzewa i krzaki utrudniają widoczność na tej drodze. Prosi o ich 

wycięcie w związku z bezpieczeństwem mieszkańców. 

Radny Wilhelm Rybol – poinformował, że na drodze 901 jest bardzo wysoki próg  

Radny Marcin Dragon – poinformował, żeby zastanowić się nad remontem odcinka drogi 

Zębowice - Prusków obok tartaku, bardzo zły stan drogi. 
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Radny Marcin Dragon zapytał o znak kierunkowy do miejscowości Siedliska, czy jest 

zamówiony. 

Radna Dorota Wons – zapytała, czy istnieje możliwość utwardzenia dalszej części ul. 

Borowiańskiej do Państwa Lempa. 

Radny Damian Ledwig – zapytał czy Wójt Gminy sfinansuje pobyt gości z gminy partnerskiej 

z Niemiec zaproszonych na memoriał Adama Ledwonia reprezentanta Polski w piłce nożnej,               

z okazji jego 10 rocznicy śmierci, który odbędzie się  w dniu 23.06.2018 r. Koszt około                                      

5.000 zł. Jeżeli wójt nie sfinansuje tego pobytu organizatorzy będą zmuszeni odwołać 

zaproszenia dla tych gości. 

Radny Damian Ledwig - poinformował że na drodze Radawie-Łąka obok boiska znów pojawiły 

się wypusty krzaków do 1,5 m , czy istnieje możliwość wykarczowania maszyną do tego celu. 

Radny Marcin Dragon – poinformował, że na rynku pojawiła się firma „Animals” sprawdzająca 

czy psy i inne zwierzęta przebywające na swoich posesjach posiadają godne warunki bytowe. 

Czy w naszej gminie można byłoby podjąć  także takie działania. 

Sołtys wsi Knieja  – zapytała o odcinek drogi w lesie  Zębowice- Knieja, czy będzie remont tej 

drogi i zostaną załatane dziury powstałe w asfalcie. 

Radny Damian Ledwig – zapytał, jak wygląda praca pracowników fizycznych Urzędu Gminy 

i ZGKiW – czy nie mogliby się zająć sprawdzaniem stanu dróg i „ łataniem”  powstałych dziur. 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał w sprawie budowanej ścieżki Zębowice- Kadłub Wolny- jak 

będzie wyglądać. 

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 

2018 rok. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Radny Norbert Larisz – zapytał odnośnie przetargu na rozbudowę stacji wodociągowej w 

„Knieja”. 

Wójt Gminy – odpowiedział, że odbyły się już trzy przetargi na tą inwestycję; do pierwszego 

przetargu nie przystąpiła żadna firma, do drugiego przystąpiła 1 firma z ofertą 1.500.000 

dlatego przetarg unieważniono, do trzeciego przetargu przystąpiły 2 firmy. Wygrała przetarg 

droższa firma, gdyż nie tylko cena była brana pod uwagę ale także inne kryteria. Obecnie 

jeszcze nie jest podpisana umowa. Będzie to sfinalizowane po uchwaleniu zmiany budżetu na 

tej sesji. 

Radny Damian Ledwig – zapytał czy zaciągana pożyczka nie zagrozi egzystencji gminy. 

Skarbnik – odpowiedziała, że w dniu 09 listopada 2017 r. została podpisana umowa                                   

o przyznanie pomocy 1 558 222 zł na w/w inwestycję. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej 

w celu realizacji tego zadania zachodzi potrzeba zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie w banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu. 
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Radna Dorota Wons – zapytała o inwestycję wokół stawu w Zębowicach chodzi o budowę 

toalet. 

Wójt Gminy – odpowiedział, że dokumentacja jest zawieziona do Opola. Nie będzie toalet na 

rzecz wiat i pomostów dla łowiących ryby, gdyż toalety przynoszą większe koszty. 

 Radny Damian Ledwig zapytał o realizację zadań z funduszu sołeckiego na rok 2018. 

Wójt Gminy – odpowiedział, że to nie jest pytanie do rozpatrywanego projektu uchwały. 

Wobec braku dalszych 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 XXX/218/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

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 XXX/219/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie inwestycji „Rozbudowa stacji wodociągowej 

„Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-poprawa warunków życia 

mieszkańców”. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

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 XXX/220/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcie pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie inwestycji „Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-poprawa warunków życia mieszkańców”. 
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Radna Dorota Wons -prosiła, żeby uzasadnienie uchwały było bardziej sprecyzowane i że                 

w uchwale wkradły się błędy tzw. literówki - prośba o poprawienie. 

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że już poprawia błędy i w przyszłości uzasadnienia będą 

bardziej doprecyzowane. 

Radny Norbert Larisz – zapytał, czy na spłatę pożyczki będzie jakaś dotacja. 

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tak jak wspomniała wcześniej jest podpisana umowa                         

i spłacana będzie w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. 

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 XXX/221/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zębowice. 

Radny Damian Ledwig – zapytał co jest przewidziane; co gmina wykonuje na zmniejszenie 

emisji. 

Wójt Gminy odpowiedział - Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) do zadań własnych gminy                   

w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. planowanie 

i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

Art. 19 Prawa energetycznego nakłada na gminę obowiązek opracowania i uchwalenia Założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. 

Zakres projektu założeń jak i jego aktualizacji wynika z w/w ustawy i obejmuje: ocenę stanu 

aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw 

gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów i  energii,  z 

uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepło i energii elektrycznej, zakres współpracy z 

innymi gminami. 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa energetycznego Wójt Gminy zobligowany jest do 

opracowania aktualizacji przedmiotowych założeń dla obszaru gminy. 

 Projekt aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy Zębowice” uzyskał w dniu 26 lutego 2018 r. pozytywną opinię 

Zarządu Województwa Opolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 

w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 

 Projekt aktualizacji został wyłożony do publicznego wglądu w okresie 21 dni (od 19 

grudnia 2017 r. do 09 stycznia 2018 r.) zgodnie z art. 19 ust. 6 przywołanej ustawy. W trakcie 

procedury opiniowania do organu opracowującego projekt dokumentu nie wpłynęły żadne 

uwagi oraz wnioski.   

 W związku z tym, że opracowana Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice spełnia obowiązujące 

przepisy prawa, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
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przedkłada się go Radzie Gminy Zębowice, jako dokument stanowiący podstawę do 

uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice. 

 W związku z przygotowanym projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie „Aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Zębowice”, informuję, że opracowany dokument jest obszerny. W związku z powyższym z 

dokumentem można zapoznać się  w biuletynie informacji publicznej –zakładka Projekty 

Uchwał Rady Gminy Zębowice 2018. Wersja  papierowa dokumentu dostępna jest w Urzędzie 

Gminy Zębowice w Biurze Rady Gminy oraz w pokoju nr 33. 

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 XXX/222/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami. 

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 XXX/223/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym. 

 

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 XXX/224/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika GOPS w Zębowicach. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarga wpłynęła do Wojewody Opolskiego a ten 

przesłał według kompetencji do Rady Gminy Zębowice. Skargę skierowała na posiedzenie 
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Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 18 maja 2018 r. Komisja uznała 

skargę za bezzasadną. 

Przewodnicząca oddała głos  Pani Urszuli Pyć kierownikowi  GOPS w Zębowicach w sprawie 

udzielenia wyjaśnień. Wyjaśnienia stanowią uzasadnienie do tej uchwały. 

Radny Wilhelm Rybol zapytał – czy osoba skarżąca GOPS dostała wypłatę za ten okres,                                 

w którym przebywała w Niemczech. 

Kierownik GOPS – odpowiedziała, że osoba ta otrzymała wypłatę zasiłku stałego za ten okres. 

Jednak w chwili obecnej toczy się  postepowanie administracyjne w tej sprawie. 

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 XXX/225/2018 – stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Punkt 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Rady Gminy głos przekazała panu Wójtowi na 

udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radych. 

Kolejno udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemara Czaję. 

- odnośnie pierwszej sprawy dot. wykaszania rowów i poboczy przy posiadłościach 

zamieszkałych przez osoby samotne, schorowane i starsze  przy  ul. Opolskiej w Zębowicach, 

poinformował, że to właściciel odpowiada za teren wokół posesji i swoją posesję. Właściciele 

ci posiadają rodziny i osoby, które na ich prośbę mogą to zadanie wykonać lub zlecić to 

pracownikom ZGKiW w Zębowicach lub gminy. 

- nawiązując do pytania w sprawie harmonogramu koszenia traw Wójt poinformował, że jest 

taki harmonogram (co 2 tygodnie jedno sołectwo) jest dopasowany i realizowany. 

- odnośnie wniosku w sprawie przepustu w Radawiu, Wójt Gminy 2 lata temu prosił                          

o przeznaczenie na ten cel środków z funduszu sołeckiego. 

-odnośnie wniosku Radnego Damiana Ledwig w sprawie utwardzenia parkingu przy kościele 

w Radawiu Wójt Gminy poinformował, że utwardzenie tego terenu pociągnie za sobą wiele 

dodatkowych kosztów a mianowicie pozwolenie wodno-prawne, opłata środowiskowa, projekt. 

Kiedy jest kamień nie ma tych problemów, więc po co iść w niepotrzebne koszta. 

- nawiązując do pytania dotyczącego  ścieżki rowerowej a mianowicie starych rur przekazał, 

że już na etapie projektowania tej inwestycji sygnalizował projektantowi że stare rury były do 

wymiany. 

- odnośnie boiska i placów wokół szkoły w Radawiu i w Kadłubie Wolnym tereny te  będą 

wykaszane zgodnie z planem. 
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- nawiązując do pytania o krzaki na poboczach przekazał, że kiedy pojedzie kosiarka to 

wykarczuje, jednak w związku z dużymi kosztami paliwa i pracownika koszenie odbywa się 

dwa razy do roku w okresie wegetacji i przed zimą. 

-odnośnie wniosku Radnego Wilhelma Rybola w sprawie złej widoczności przez krzaki na 

drodze Kadłub Wolny – Osiecko za boiskiem poinformował, że krzaki wyrastają na prywatnym 

terenie i to właściciel ma obowiązek utrzymać teren w porządku i czystości. 

-nawiązując do pytania o drogę nr 901 wyjaśnił, że droga ta jest drogą powiatową w związku z 

tym Urząd powiadomi o tym problemie powiat. 

- odnośnie sprawy znaku kierunkowego Siedliska odpowiedział, że znak jest zamówiony                   

i pracownicy zamontują go zaraz po zakończeniu prac przy moście. 

- Jeżeli chodzi o drogę Zębowice - Prusków obok tartaku poinformował, że jest to droga 

powiatowa, trzeba zastanowić się jakie porozumienie zawrzeć z powiatem na remont tego 

odcinka, żeby ponieść jak najmniejsze koszty. Podał koszt remontowanej drogi Knieja – 

Grodziec odcinek liczy 5 km, a koszt tego wynosi: 4.000.000 zł. 

- odnośnie drogi Radawie – Łąka obok boiska krzaki będą na bieżąco wykaszane  i karczowane, 

żeby się nie rozrastały. 

-jeżeli chodzi o sprawę zgłaszaną przez Radnego Marcina Dragon odnośnie wprowadzenia na 

teren firmy, która sprawdzałaby warunki bytowe psów i innych zwierząt gospodarskich na 

terenie naszej gminy, oświadczył że nasi mieszkańcy są na tyle wyrozumiali, uczciwi                            

i pracowici, że wiedzą jak zadbać o zwierzęta, które posiadają. Większym problemem jest 

sprawa chorych, starych i samotnych ludzi i tutaj widzi największą potrzebę pomocy zwracania 

uwagi na ich stan i potrzeby do godnego życia. 

- odnośnie drogi Zębowice-Knieja w lesie, powiedział, że  droga ta jest  drogą powiatową                   

i w chwili obecnej czekamy na decyzję starosty w tej sprawie. 

- odnośnie sprawy zgłaszanej przez Radnego Damiana Ledwig w sprawie pracy pracowników 

fizycznych Urzędu Gminy i ZGKiW w Zębowicach poinformował, że pracownicy na bieżąco 

systemem gospodarczym  „łatają” naprawiają powierzchnie zniszczone w asfaltach. 

-odnosząc się do zapytania o  sprawę ścieżki rowerowej wyjaśnił, że ścieżka ta przebiega                    

w terenie zabudowanym w związku z tym projekt musiał zakładać, że będzie położona równo 

z ulicą. 

- w kwestii sprawy zgłaszanej przez Radnego Damiana Ledwig dotyczącej sfinansowania z 

budżetu gminy w kwocie około 5.000 zł pobytu zaproszonych gości z gminy partnerskiej 

wyjaśnił, że zawsze ze strony sołectwa Radawia oraz organizatorów imprez jest zaskakiwany. 

Oświadczył, że nie podpisał zaproszenia do gminy partnerskiej, tylko zrobił to sołtys sołectwa 

Radawie. Powiedział również, że wcześniej przed uchwaleniem budżetu prosi o podanie jakie 

imprezy są organizowane i ile będzie potrzeba pieniędzy z budżetu gminy, żeby w przyszłości 

nie powtarzała się taka sytuacja. Wójt w dalszej wypowiedzi stwierdził, że znajdzie w budżecie 

środki i  pokryje koszty pobytu zaproszonych gości z budżetu gminy, ale żeby też w przyszłości 

docierały do niego zaproszenia do podpisu, żeby nie był stawiany przed faktem dokonanym na 

który już nie ma później wpływu. 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 
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Radna Marianna Dylka zaproponowała, żeby składać harmonogram festynów i spotkań                    

z każdego sołectwa do dnia kiedy jest przygotowywany budżet gminy na przyszły rok, żeby 

wydatki mogły być rzetelnie zaplanowane i nie było podobnych zdarzeń jak to  z zaproszeniem 

gości z gminy partnerskiej. 

Radny Ledwig Damian poprosił, żeby przygotować jak przebiega realizacja  zadań w ramach  

funduszu sołeckiego w roku 2018.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek zaproponowała, żeby przedstawić taką 

realizację zadań komisji rewizyjnej. 

 

Wójt Gminy korzystając z danego mu przez Przewodniczącą Rady głosu poinformował, że ktoś 

przez cały czas mówi nieprawdę dotyczącą oczyszczalni przydomowych zamontowanych u 

wielu naszych mieszkańców. Powtórzył  że oczyszczalnie były robione bez żadnego wkładu 

mieszkańca, u którego były zamontowane. 

 

Radny Rybol Wilhelm poprosił Przewodnicząca Rady Gminy o głos. Podziękował wszystkim 

radnym za udział w pogrzebie jego mamy. 

Punkt 7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 19 marca 2018 

roku. 

Radni przyjęli protokół z obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. 

Punkt 8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXX sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 13.20 

 

Protokołowała:                                                                                Prowadząca obrady: 

Renata Lisy                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                             Gabriela Buczek 

 

 

 

 

 

 

 

 


