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RADA GMINY  

ZĘBOWICE      P R O T O K Ó Ł Nr XII/2016 

z XII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 31 marca 2016 roku w godz. 13:30 -15:20 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W sesja uczestniczyło 14 radnych (na 15 ogółem) 

Radny nieobecny: 

1/ Paweł Grzesik 

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Numery podjętych uchwał: XII/85/16 – XII/89/16 

 

 

W obradach uczestniczyli: Waldemar Czaja – Wójt Gminy, Teresa Czaja –Sekretarz Gminy, 

Irena Dzikowska – Skarbnik Gminy, Michał Pawełczyk – radca prawny oraz goście Małgorzata 

Kuc z gazety „Kulisy Powiatu”, Damian Pietrzak z portalu ool24.pl, Zdzisław Szuba, sołtysi     

w liczbie  5 osób – listy obecności stanowią załącznik  nr 2 – 3 do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

3) zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w 

Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy 

Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe; 

4) ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości; 

5) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 r. 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

8.    Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z 27 stycznia 2016 r.                                  

 i 29 stycznia 2016 r. 

9. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

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

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XII Sesji Rady Gminy. Powitała 

Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz wszystkich obecnych na 

sesji. 

Stwierdziła, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych  

ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 
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Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Proponowany porządek sesji radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 

Proponowany porządek obrad został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty. 

 

Punkt 4.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów 

 

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał o drogę na Siedliska, która jest w bardzo złym stanie, same 

dziury i wysokie koleiny. Zasugerował położyć tam nowy asfalt. 

 

Radny Krzysztof Kurowski  - zapytał, czy zostało wymalowane przedszkole w Radawiu. 

 

Radna Dorota Wons  - zapytała o edycję „Historii lokalnej” i jubileuszowe spotkanie 

poświęcone orkiestrze, dodała, że były już prowadzone rozmowy z Wójtem oraz dyrygentem 

orkiestry, w których byli przychylni w zorganizowaniu takiej imprezy. Aczkolwiek okazuje się, 

że do  Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego nie wpłynęły żadne propozycje z Gminy 

Zębowice dot. tej sprawy, Wynika z tego, że z Gminy Zębowice nie było żadnego 

zainteresowania, pomimo, że impreza miała też być współfinansowana przez Starostwo 

Powiatowe. Dlatego chciałaby się dowiedzieć dlaczego, ponieważ jest to ciekawy temat, 150 

rocznica historii i jednocześnie promocja gminy.    

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig   - zapytał o dwie sprawy: 

1/ o zwrot podatku VAT  z Urzędu Skarbowego 

2/ czy będą zamontowane lampy przy ul. Stawowej w Radawiu, ponieważ została wybudowana 

nowa instalacja elektryczna bez lamp, aczkolwiek mowa o lampach była już  kilka lat wstecz 

lecz do tej pory ich brak. 

 

Radny Erwin Wencel  -  wnioskował o trzy sprawy: 

1/ w sprawie dziur na drodze Radawie -Łąka: 

2/ czy jest przewidziane wycięcie krzaków przy nowym asfalcie 

3/ mieszkańcy Kosic skarżą się na piratów drogowych, prosząc o wykonanie progu 

zwalniającego. 

 

Radny Leon Psyk  - zapytał o remont odcinka drogi Łąki Kadłubskie – Poczołków, pomimo że 

niedawno  ta droga była robiona. Jego zdaniem mieszanka asfaltowa była zbyt twarda  i dlatego 

są pęknięcia wzdłuż całej drogi. Zaproponował aby latem w trakcie remontu dróg poprawić 

również ten odcinek jezdni.   

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – zapytał czy będą w tym roku budowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków oraz wnioskował o zgarnięcie i oczyszczenie poboczy z możliwością 

wystosowania pisma  w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Radny Norbert Larisz  - zapytał w sprawie oznakowania ulic i montażu lampy koło sklepu Pyki 

ponieważ przechodzi tam wiele osób w godzinach wieczornych w tym do pracy. Kolejno  

poruszył sprawę  drogi przy ul. Ludowej, która również się zapada z możliwością jej naprawy  

oraz odniósł się do sprawy uporządkowania i wyczyszczenia terenu przy ul. Żwirowej  przez 
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nadleśnictwo Turawa, który to obiekt został przez nich zabłocony. 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig  - wnioskował o  uporządkowanie chodnika i rowu przy 

ul. Żwirowej. 

 

Radny Erwin Wencel  - zapytał, o możliwość wycięcia spróchniałej lipy i likwidacji 

rozsypującego się słupa energetycznego obok Domu Nauczyciela w Radawiu. 

 

Radna Marianna Dylka  -  zapytała w sprawie drogi przy ul. Szkolnej w Kadłubie Wolnym oraz 

niedrożnych studzienek, dodała, że przy najmniejszym deszczu woda płynie ulicą i przez to 

część budynków stoi  w wodzie. 

 

Sołtys wsi Zębowic Gabiela Respondek – poruszyła sprawę załamania drogi przy ul. Izydora 

Murka w Zębowicach. 

 

Sołtys Radawia Marian Królak – poruszył dwa tematy: 

 - w sprawie zaniedbanych gospodarstw znajdujących się we wsi Radawie, które szpecą 

swoim wyglądem oraz są siedliskiem różnego rodzaju gryzoni, 

 - w sprawie rozbiórki budki z piwem  obok budynku OSP w Radawiu. Okoliczni 

mieszkańcy skarżą się na libacje i hałasy do późnych godzin nocnych, 

 

Sołtys Knieji Teresa Twardawska – zgłosiła, że droga z Knieji na Zakrzów jest zniszczona  

przez pojazdy wywożące drzewo z lasu, jednocześnie poprosiła żeby zwrócić się do 

Nadleśnictwa aby tę drogę naprawili. 

 

Następnie Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała uchwałę nr 4/9/2016 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Zębowice na rok 2016. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

Punkt 5. Podjęcie uchwał. 
 

Punkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Zębowice na 2016 rok. 
 
Przewodnicząca Rady przed przedstawieniem projektu uchwały oddała głos pani skarbnik 

Irenie Dzikowskiej 

 

Skarbnik Irena Dzikowska – złożyła wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2016 r., informując, że w ciągu tygodnia doszły kolejne zmiany 

pieniędzy znaczonych, to nie są pieniądze o które my zabiegamy tylko, które nam  z jakiegoś 

klucza przysługują. Dzisiaj również o godz. 13:15 otrzymała informację, że Gmina dostaje 

dotację na stypendia dla uczniów, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział  

85415 – pomoc materialna dla uczniów, paragraf 203, są to dotacje celowe i pieniądze z budżetu 

państwa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Kwota dla naszej 

Gminy tj. 28 500 zł. Po powyższym wyjaśnieniu dodała, że uważa to zasadne, żeby o tę kwotę 

zwiększyć uchwałę budżetową, czyli w każdym miejscu, po stronie dochodów i wydatków 

dochodziłaby kwota 28 500 zł. i równocześnie globalna kwota dochodów bieżących                                     

i wydatków bieżących w uchwale dzisiaj przez radnych podjęta byłaby wyższa o kwotę                          

28 500 zł. 
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Po wystąpieniu pani Skarbnik i przed odczytaniem  projektu  uchwały w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2016 rok przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych                

o przegłosowanie wprowadzonych zmian tj. dodania 28 500 zł do projektu niniejszej uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wszyscy byli za wprowadzeniem 

zmiany do projektu uchwały. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

/Uchwała nr XII/85/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XII/86/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia zakładu 

budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w 

Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele statutowe. 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XII/87/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych 

stawek opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 

Po odczytaniu projektu uchwały głos zabrał wójt Waldemar  Czaja 

Wójt Waldemar Czaja – poinformował, że ta uchwała powoduje tylko tyle, że gdyby nastąpiło 

tzw. zablokowanie zrzutu ścieku na stacji w Antoniowie z tego względu, że ściek byłby zagnity, 

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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to wtedy zakład, który wykonuje daną usługę będzie mógł pobrać podwójną opłatę zgodnie z 

uchwałą RG Miasta Ozimek, która nakłada, jeżeli  te wartości, o której tutaj jest mowa będą 

przekroczone. W takim przypadku mają prawo podwójnie zażądać opłaty za zrzucony ściek, 

ponieważ wtedy większą energię trzeba włożyć na oczyszczalnię żeby oczyścić dany ściek. Do 

tej pory zdarzyło się to tylko raz, że z szamba zabrano te ścieki, teraz pracownicy są uczuleni i 

jak widzą, że jest taka sytuacja dorzucają bakterii i tym sposobem nie zdarzyło się, żeby 

zablokowało zasuwę. Niemniej takie zabezpieczenie pozwala na to, że gdyby takie coś 

nastąpiło, nie trzeba by było szybko reagować, tylko zakład będzie mógł obciążyć kosztami 

tego właściciela u którego te ścieki zostały pobrane. Staramy się jak najbardziej gospodarnie 

podejść do zagadnienia, żeby nie obciążać naszych mieszkańców olbrzymimi kosztami. Na 

cenę zrzuconego ścieku nie mamy wpływu, ten transport jest robiony po kosztach, gdyby 

faktycznie miałby być jakiś zysk to ta wartość musiałaby być wyższa. Teraz z transportem jest 

w granicach 22,00 zł. 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 13  głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” ”, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

/Uchwała nr XII/88/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 r. 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XII/89/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Przewodnicząca Gabriela Buczek kolejno odczytała: 

- pismo  KLA LUZ Sp. z o. o. z dnia 15 02.2016 r. w sprawie kursów autobusu Opole -  

Zębowice o godz. 14:15 oraz 15:30; 

(pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

- sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 

Zębowice; 

(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

 

Następnie przypomniała wszystkim radnym o złożeniu oświadczenia majątkowego za 2015 r. 

do 29 kwietnia 2016 r.    

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana Wójta 

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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o udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Wójt Waldemar Czaja – na odpowiedź w sprawie drogi na Siedliska od Łąk Kadłubskich               

kierunku Suszni, stwierdził, że są tam ogromne koleiny, jest to teren trochę podmokły                      

i najlepszym rozwiązaniem będzie dołączyć tę inwestycję do złożonego już wniosku na dwie 

drogi transportu rolnego, one są oceniane przez pracownika merytorycznego, teraz zarząd 

będzie podejmował decyzje, czy gmina załapie się na dofinansowanie.  Wniosek jest złożony 

przez 4 samorządy tj. Starostwo Olesno, Starostwo Opole, Gminę Ozimek i Gminę Zębowice 

na przebudowę drogi z Kniei w kierunku Grodźca. W zależności od uzyskanych środków będą 

włączone do remontu w ramach tego przetargu newralgiczne  odcinki dróg. Natomiast 

pojedyncze ubytki będą uzupełniane tzw. sposobem gospodarczym. 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie wymalowania sali w Przedszkolu w Radawiu,  

poinformował, że sala jest już wymalowana przez rodziców, farby były zakupione i część 

korytarza również została pomalowana, natomiast z pozostałymi elementami wstrzymano się 

ponieważ jest możliwe finansowe wsparcie, jeżeli zostanie ogłoszony jakiś projekt w tym 

zakresie, to my również będziemy się starali złożyć taki wniosek ponieważ posiadamy całą 

dokumentację. Przyznał, że zostało to bardzo ładnie wykonane i  w tej chwili dzieci są już                 

w tej pomalowanej sali. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o edycje „Historii lokalnej” stwierdził, że z jego strony 

była akceptacja i nie ma żadnych przeszkód. Dodał, że sprawdzi czy przyszło jakieś pismo ze 

Starostwa Powiatowego i poprosił o to panią Sekretarz. Zobowiązał się udzielić odpowiedzi                       

i jeżeli będzie jeszcze możliwość zgłosić Gminę Zębowice do udziału w tegorocznej edycji 

„Historii lokalnej”.   

 

Wójt Waldemar Czaja - jeśli chodzi o zwrot podatku VAT do budżetu Gminy, poinformował, 

że obecnie mamy decyzję drugiego organu Urzędu Skarbowego w Opolu, że Gminie należy się 

ten zwrot, Aczkolwiek najpierw trzeba złożyć sprawozdanie, czyli włączyć nasze jednostki 

organizacyjne za rok 2010 i jeszcze raz to przeliczyć i określić konkretną wartość tego podatku 

VAT. Po dokonaniu zestawienia i zebraniu wszystkich materiałów dokumenty zostaną przesłane 

do Urzędu Skarbowego. Po kontroli i sprawdzeniu dokumentów Urząd Skarbowy wyda 

ostateczną decyzję potwierdzającą zwrot podatku do budżetu Gminy.    

 

Wójt Waldemar  Czaja – w sprawie remontu sieci niskiego napięcia poinformował, że w 

Radawiu przy ul. Stawowej w kierunku Radawki przewód oświetleniowy został już 

zamontowany. Jedna część jest już zrobiona teraz chodzi tylko o zakup lamp. Chodzi tutaj 

również o oświetlenie w Siedliskach. Wystosowane zostały już odpowiednie pisma do dwóch 

firm, żeby wyceniły koszt  zakupu lamp. Jak zostanie już wybrana któraś z firm, wtedy będzie 

realizacja, lecz stwierdził, że trudno jest powiedzieć kiedy to nastąpi. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o dziury na drodze Radawie - Łąka, poinformował, że 

odcinek drogi z Łąki do Radawia i w samej Łące  jest to droga powiatowa, dlatego w tym 

przypadku wspólnie z Powiatem trzeba będzie podjąć pewne rozmowy i uzyskać środki na to 

zadanie, albo na zasadzie porozumienia. Jest to również do uzgodnienia z Zarządem Dróg 

Powiatowych. 

 

Wójt Waldemar Czaja - w sprawie wycięcia krzaków poinformował, że jest to zaplanowane 

zadanie i będzie robione na bieżąco. 

 

Wójt Waldemar Czaja – co do progów zwalniających, poinformował, że trzeba się nad tym 
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zastanowić, natomiast ewentualna decyzja będzie podjęta po konsultacji z mieszkańcami. 

 

Wójt Waldemar Czaja  odnosząc się do sprawy remontu odcinka drogi Łąka – Poczołków, 

oświadczył, że widział ten stan drogi i dodał, że skontaktuje się z firmą żeby dokonała remontu 

tego odcinka. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

poinformował, że na Komitecie Sterującym pan Marszałek oznajmił, że nabór wniosków na 

przebudowę wodociągu czy kanalizacji ma być w III kwartale br. W związku z tym jeżeli nabór 

jest w III kw. to podpisywanie umów jest w I kw. 2017 r. Wójt wyszedł z propozycją, aby 

przebudować stację wodociągową w Knieji, którą musimy połączyć z oczyszczalniami. Na 

obecnym etapie są robione odwierty u dalszych osób, która są na liście i jeżeli byłby termin 

podany, że jest nabór, to na przebudowę wodociągu mamy dokumentację, na oczyszczalnie 

jesteśmy w trakcie i tyle ile zrobimy to postaramy się do tego naboru złożyć. Dodał, że na tą 

chwilę nie umie powiedzieć ile dokładnie będzie oczyszczalni. 

Jeśli chodzi o zgarnięcie i oczyszczenie poboczy poinformował, że zostanie wysłane pismo   do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie z prośbą o wykonanie prac związanych z obniżeniem 

poboczy przy drogach. 

 

Wójt Waldemar Czaja  - odnośnie oznakowania ulic i montażu lampy koło sklepu Pyki, gdzie 

wydawałoby się, że w Radawiu mamy konkretne ulice, to jednak są problemy z dojazdem 

karetki pod wskazany adres. Stwierdził, że należałoby ten fakt przeanalizować na zebraniu 

wiejskim i zaplanować środki z funduszu sołeckiego, tak jak to zrobiono w Siedliskach. Jeśli 

chodzi o montaż lampy koło sklepu Pyki oświadczył, że trzeba najpierw tam podjechać                             

i sprawdzić. Następnie wystosować pismo do firmy TAURON. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawę  drogi przy ul. Ludowej, która się zapada z możliwością jej 

naprawy stwierdził, że może tam być jakiś przerwany przepust, jest to do sprawdzenia. 

Następnie poinformował, że uporządkowanie i wyczyszczenie terenu przy ul. Żwirowej  należy 

do nadleśnictwo Turawa, w związku z tym zostanie wystosowane do nich pismo w tej sprawie. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o  uporządkowanie chodnika i rowu przy ul. Żwirowej, 

stwierdził, że jest podobna sytuacja, ponieważ po części chodnik jest Gminny dlatego w 

pierwszej kolejności jest kwestia sprawdzenia czyją jest własnością.    

 

Wójt Waldemar Czaja  - w sprawie likwidacji rozsypującego się słupa energetycznego  przy 

Domu Nauczyciela w Radawiu poinformował, że zgłoszono ten fakt do zakładu energetycznego 

jednak nie wiadomo jaka będzie odpowiedź, ponieważ dyrekcja jest w Krakowie. 

Natomiast w sprawie wycięcia spróchniałej lipy znajdującej się obok dodał, że na wycięcie lipy 

jest potrzebna zgoda, dlatego zostanie skierowane pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska z prośba o wyrażenie zgody na jej wycięcie. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie drogi przy ul. Szkolnej w Kadłubie Wolnym oraz 

niedrożnych studzienek, poinformował, że najlepszym rozwiązaniem byłoby z tyłu zrobić rów, 

żeby cała woda, która idzie z pól spływała do tego rowu, jednak decyzja będzie podjęta po 

zasięgnięciu opinii projektanta od dróg.     

 

Następnie poinformował, że  sprawa załamania drogi przy ul. Izydora Murka w Zębowicach 

zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Powiatowych, ponieważ jest to droga powiatowa. 

 



8 
 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie zaniedbanych gospodarstw znajdujących się we wsi 

Radawie, które szpecą swoim wyglądem oraz są siedliskiem różnego rodzaju gryzoni, 

stwierdził, że jest to najgorsza sytuacja, ponieważ w tych pustostanach jest siedlisko dzikich 

zwierząt, które zagraża nie tylko naszemu mieniu ale także i ludziom. Dlatego zwróci się                         

z prośba o interwencje dzielnicowego. 

- w sprawie rozbiórki budki z piwem  obok budynku OSP w Radawiu. poinformował, że 

zostanie sprawdzone czy obiekt wykorzystywany jest zgodnie z wytycznymi i czy posiada 

zezwolenie, jeśli nie to obiekt zostanie rozebrany. 

 
Wójt Waldemar Czaja – w sprawie zniszczonej drogi z Knieji do Zakrzowa poinformował, że 

zwróci się z wnioskiem do firmy wywożącej drzewo z lasu o jej naprawę.                

 

Wójt Gminy Waldemar Czaja  poinformował również o problemach z naborem dzieci do                 

I klasy szkoły podstawowej, dodał, że do dzisiaj jest zapisywanie dzieci do przedszkola, i 

równocześnie podał aktualny stan: 

- 1 dziecko, które potrzebuje kształcenia specjalistycznego z 2009 r. 

- 1 dziecko, które potrzebuje kształcenia specjalistycznego z 2010 r. 

- 24 dzieci z rocznika 2010 (6 lat) 

- 24 dzieci z rocznika 2011 (5 lat) 

- 28 dzieci z rocznika 2010 (4 lat) 

- 22 dzieci z rocznika 2010 (3 lat) 

- 5 dzieci  (2,5 lat) 

 

 Zgodnie z ustawą 6-latki wróciły do przedszkola, i w tym momencie  w gminie Zębowice  

zostało 5 dzieci odroczonych siedmiolatków, którzy muszą iść do I klasy . Rozporządzenie 

mówi, jeżeli nie ma minimum  8 dzieci to wójt nie ma prawa otworzyć  I klasy. Dlatego będzie 

chciał rozmawiać z rodzicami sześciolatków, żeby chociaż z tej 24 osobowej grupy dzieci 

sześcioletnich przynajmniej 7 podjęło naukę w I klasie, co pozwoli na utworzenie oddziału. W 

przeciwnym razie dzieci, które są zgłoszone do I klasy  rozpoczną naukę w Dobrodzieniu lub 

w innej miejscowości. 

                                                                      

Na końcu Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w XVIII 

Turnieju Sportowym Radnych Gmin Powiatu Oleskiego, który się odbył w dniu 12.03.2016 r. 

w Rudnikach. 
                              

Punkt 9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z                                                               

27 stycznia i 29 stycznia 2016 r. 
 

Radni przyjęli protokoły z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r.                                

i 29 stycznia 2016 r. 

 

Punkt 10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII sesji Rady 

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 15:20. 

 

Protokołowała:                                                    Prowadzący obrady: 

Monika Nowak                                                            Przewodniczący Rady Gmin 

                                 Gabriela Buczek 


