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RADA GMINY 

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

z XIII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 23 czerwca 2016 roku w godz. 10:00 -14:00 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W sesja na początku uczestniczyło 12 radnych (na 15 ogółem). Od godziny 10:40 uczestniczyło 

13 radnych ponieważ przybył radny Paweł Grzesik w trakcie omawiana i uchwalania  uchwały 

w sprawie absolutorium. 

Radni nieobecni: 

1/ Edyta Czeredrecki 

2/ Marianna Dylka 

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Numery podjętych uchwał: XIII/90/16 – XIII/105/16 

 

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

Irena Dzikowska – Skarbnik Gminy, Michał Pawełczyk – radca prawny, sołtysi oraz zaproszeni 

goście – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. 

• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• dyskusja 

2) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, 

• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice, 

• przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium 

3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok, 

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice, 

6) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice, 

8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

10) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 r., 

11) kontynuacji dzierżawy, 

12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3, 

13) zmiany uchwały dot. członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna 
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Grupa Działania „Opolszczyzna”, 

14) wspólnej z Powiatem Oleskim realizacji zadania: budowa ścieżki rowerowej, 

15) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice, 

16) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w 

Zębowicach, 

17) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice. 

6. Przedstawienie oceny zasobów z pomocy społecznej - rekomendacja. (Ocena zasobów 

pomocy społecznej dostępna na BIP UG Zębowice). 

7. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 2015. 

9. Zapoznanie z organizacją nowego roku szkolnego 2016/2017 w ZGS ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci klasy pierwszej w Szkole Podstawowej. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

11. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 29 marca 2016 r. 

12. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

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

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XIII 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 12 radnych,  

ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

 

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 Krzysztof Kurowski – zapytał, czy będzie postawiony znak przy cmentarzu w Radawiu. 

 

Radny Norbert Larisz  - poinformował, że na skrzyżowaniu przy ul. Opolskiej w Radawiu w 

kierunku Łąki przy drodze powiatowej ze względu na gałęzie z drzew jest bardzo zła 

widoczność, prosił aby powiadomić Zarząd Dróg Powiatowych, żeby mógł się tym zająć. 

 

Sołtys Marian Królak – zapytał się odnośnie opon wywiezionych z boiska i zalegających na 

terenie należącym do nadleśnictwa Turawa. 

 

Radna Dorota Wons  - poinformowała, że zgłoszono jej, iż na tartaku budynek stoi nie 

zamieszkały, natomiast teraz są tam otwarte drzwi, przewrócona ławka i są przypuszczenia, że 

ktoś tam może wieczorami chodzi. Proszono aby to zgłosić. 
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Następnie wyraziła sugestie osób, które czytają Informator Gminny, aby zamieszczano w 

Informatorze różnego rodzaju wiadomości, jak np. o uczestnictwie mieszkańców w wyjazdach 

czy spotkaniach, o sukcesach naszej młodzieży w Wiedzy o Mniejszości Narodowej i innych 

wyróżnieniach naszych mieszkańców. Udział członków DFK w pielgrzymce na Górę Św. Anny 

oraz kolejnej edycji historii lokalnej, która miała miejsce w Radawiu. Których jak stwierdzono 

brakuje. Dodała, że warto w kolejnym numerze napisać o spotkaniu z pisarką, które odbyło się 

w tutejsze bibliotece i uczestniczyło dużo osób. 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – dodał, żeby dołączyć do Informatora również sukces 

jaki odnieśli państwo Wons, ponieważ zostali nagrodzeni statuetką społecznika roku. Następnie 

złożył podziękowania za zasługi i wkład jaki wnieśli w działalność społeczną naszej gminy. 

 

Sołtys Marian Królak – poruszył sprawę likwidacji butki z piwem w Radawiu i stwierdził, iż w 

tej sprawie były już nie raz zgłoszenia natomiast, nic się nie dzieje i prosił o odpowiednie 

podejście do interwencji. Następnie mówił o bałaganie na opuszczonej posesji w Radawiu. 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – zgłosił do sprawdzenia, czy od nielegalnie 

postawionej budki jest naliczany podatek lub odprowadzany czynsz. Stoi na terenie gminnym, 

dlatego powinno się coś w tym kierunku zadziałać. 

 

Radna Dorota Wons  - czy my mamy jakiś wpływ na to, żeby zainterweniować kolei aby 

doprowadzili do porządku teren przejazdu kolejowego. 

 

Radny Leon Psyk – podniósł sprawę ustawieniem znaku z pierwszeństwem przejazdu w 

Poczołkowie, ponieważ może tam dojść do kolizji. 

 

Radny Wilhelm Rybol - poruszył sprawę zawodów strażackich, które odbyły się w Kadłubie 

Wolnym, podał, że termin o zawodach nie miał być rozgłoszony, ponieważ miało to być tylko 

sprawdzenie gotowości bojowej i sprzętu, natomiast wszyscy o tym wiedzieli. 

 
Sołtys wsi Siedliska Piotr Wodarczyk  - zgłosił o nienależycie skoszonych rowach przy drogach 

powiatowych. 

 

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

1/ jak wygląda przebudowa szkoły w Kadłubie Wolnym na Dom Spokojnej Starości 

2/ o budowę parkingu na dawnym placu zabaw obok kościoła w Radawiu, 

3/ wiadomo, że będą robione następne oczyszczalnie i w związku z tym jak będzie się odbywać 

zagospodarowywanie osadu z przydomowych oczyszczalni, czy będzie budowana instalacja, 

żeby to osuszać. 

4/ wnioskował aby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych, ponieważ jest to 

uciążliwe dla niektórych radnych. 

 

Punkt 5. Podjęcie uchwał. 
 

Punkt 5.1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. 
• przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

• dyskusja 

 

Przewodnicząca Rady Gabriela Buczek przeczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2015 rok. Wobec braku pytań do przedstawionego sprawozdania 

za 2015 rok, Pani Przewodnicząca oddała głos Pani Skarbnik. 
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(uchwała stanowi załącznik do protokołu)   

 

Skarbnik Irena Dzikowska – przedstawiła uchwałę Nr 152/2016 z dnia 27.04.2016 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2015 rok, która została pozytywnie zaopiniowana. 

 

(uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig- stwierdził, że jak najbardziej zgadza się z opinią RIO 

ponieważ w liczbach wszystko się zgadza, natomiast wiadomo jak zeszły rok wyglądał,                          

a szczególnie końcówka roku. Były działania, jakie były. Nie do końca to wyglądało tak, jak 

miało wyglądać. Wola Rady była inna, a decyzje Wójta też były inne. 

 

Następnie głos zabrał Wójt Waldemar  Czaja -  odnosząc się do powyższej kwestii 

odpowiedział, że Wójt wykonuje polecenia Rady, czyli to co jest zapisane w budżecie.  

Wcześniej były już na ten temat rozmowy, że  może nie do końca było zrozumienie Radnych, 

co zostało wprowadzone do budżetu. Wola Rady była taka, że jesteście za zakupem samochodu 

strażackiego, jednakże bez kredytu i tak to zostało zrobione. Wszystkie organy, które 

sprawdzały całą dokumentację, a spraw było wysłanych bardzo dużo do wielu organów, łącznie 

z Prokuraturą i z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wszystko zostało sprawdzone 

i gdyby stwierdzono nieprawidłowości to by już na pewno te organy podjęły niezbędne 

działania w celu dokładnego wyjaśnienia tej sprawy.  Jednakże udało się to zrobić, a widzimy 

jakie są obecne zmiany, zagrożenia są jeszcze większe, a my mamy zapewnienie 

bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców i dzieci. Niestety to bezpieczeństwo jest bardzo 

ważne.  Dodał, że uszanował prośbę Radnych i nie podjęto decyzji żeby zaciągnąć kredyt, tylko 

postarano się o to, aby wszystkie zadania zrealizować w miarę posiadanych środków 

pieniężnych. Tutaj nie do końca jest trafne powiedzenie, że Wójt realizował budżet inaczej, 

realizował w oparciu o zapisy, które zostały wprowadzone i zostało to wszystko wykonane, tak 

jak tutaj było przytoczone w tym sprawozdaniu z RIO. Nie może być tak, że liczby mówią coś 

innego, niż to co jest faktycznie zrobione, to jest jedna wielka całość. Możemy się z pewnymi 

rzeczami nie zgadzać, ale jeżeli coś wprowadzamy, a to ma służyć naszym mieszkańcom, to 

wtedy za realizację odpowiada Wójt. Na pewno tutaj dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to 

zrobić jak najlepiej, natomiast ocena zawsze należy do Radnych. 

 
Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – dodał, że wolą Radnych było aby pozyskiwać środki 

z zewnątrz. Wójt obiecał, iż będą pozyskiwane, a to co się orientuje, to nie ma żadnych w tym 

kierunku  uzyskanych środków. Prawie całość została zapłacona z budżetu gminy. 

  

Przewodnicząca Rady Gabriela Buczek – tutaj, to co udało się pozyskać, to uważa, że nie jest 

zmarnowana ani jedna złotówka. Ponieważ co się udaje pozyskać, to się pozyskuje, ale sami 

widzimy co się dzieje jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – jeżeli nie będziemy próbować, to ich nie pozyskamy. 

 

Wójt Waldemar  Czaja -  poinformował, że tyle pism ile było wysłanych do różnych instytucji, 

do posłów itd., zmiana opcji rządzącej wprowadziła zmiany i niestety związki OSP  nie 

otrzymują tych środków pieniężnych co do tej pory. Jest to wszystko w gestii Ministra Spraw 

Wewnętrznych. MSW przydzieliło środki tak, że przypadło około 5 000,00 zł na całą gminę dla 

wszystkich jednostek OSP  na ten rok. Pieniądze te zostały rozdysponowane na dwie jednostki. 

Natomiast z innych źródeł były pozyskane środki i z tego tytułu są zakupione materiały dla 

jednostki OSP Kadłub Wolny, która w styczniu złożyła zapotrzebowanie na sprzęt pożarniczy. 
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Nadmienił, że jednostka będąca w Krajowym Systemie zapłaciła 22 000,00 zł z własnej puli, 

więc nie jest wszystko zapłacone z budżetu gminy, czyli były starania, niestety jak jest  brak  

odgórnych  wytycznych, że coś się należy, to nie ma szans na jakieś dodatkowe środki. Kolejno 

poinformował, że gmina naprawdę pozyskuje ogromne środki  i to co do tej pory było 

zrealizowane, bez tych środków pomocowych nie byłoby szans nawet w 10 % to zrobić. 

Wydatki z rzędu ponad 5 000 000,00 zł przy takim budżecie tj. 38% wydatków inwestycyjnych. 

Nie możemy patrzeć na budżet w odniesieniu do jednego elementu tylko na całość. Wcześniej 

była również podsunięta  propozycja aby od razu złożyć dwa wnioski  na zakup samochodów. 

W związku z tym, że był złożony wniosek na zakup jednego samochodu to udało się pozyskać 

środki na jego zakup. W  przypadku zakupu drugiego samochodu chodziło o  zmianę podatku 

VAT oraz kursów walut. Z tego jest oszczędności 350 000,00 zł, może nie widać tego w 

budżecie, ale niestety o tyle więcej trzeba by było wydać, gdybyśmy teraz chcieli zakupić ten 

samochód. To są fakty, które były realizowane. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 10  głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” ”, głosów 

przeciwnych nie było. 

/Uchwała nr XIII/90/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.2  Udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 
• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice, 

• przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium. 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium, następnie poprosiła 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 

 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wróbel, przedstawiła uchwałę Nr 1|2016 

Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice, gdzie pozytywnie  zaopiniowano sprawozdanie finansowe. 

Jednocześnie  Komisja wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Nr 227/2016 z dnia 27 maja 2016 r Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium, który 

został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

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

głosowanie projekt uchwały. 

(Projekt uchwały stanowi zał.  do protokołu) 

W trakcie głosowania na 13 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych,  

w głosowaniu brało udział 13 radnych. 

 

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
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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W głosowaniu jawnym, przy 7  głosach „za”,  6 głosach wstrzymujących się, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

Uchwała nie została podjęta 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – uchwała w przedmiocie absolutorium musi uzyskać 

bezwzględną większość ustawowego składu Rady, ponieważ skład ustawowy Rady Gminy 

Zębowice  stanowi 15 radnych – bezwzględna większość to 8 osób. W związku z takim 

wynikiem głosowania wystąpiły teraz dwa problemy. Uchwała w przedmiocie udzielenia 

absolutorium nie została przyjęta, nikt nie głosował przeciw udzieleniu absolutorium,  dlatego 

nie może być uchwały o nie udzieleniu absolutorium,  gdzie musiałoby być 8 głosów przeciw 

udzieleniu absolutorium. Państwo głosowali zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium i taka uchwała została przyjęta i nie 

uzyskała ustawowej większości głosów.  Aczkolwiek RIO będzie oceniała ten stan uchwały, 

która nie jest podjęta. Konsekwencją takiego głosowania jest, że nie doszło do rozstrzygnięcia 

w przedmiocie absolutorium  ponieważ ani go nie udzielono, ani też go nie nie udzielono. 

Sytuacja ta ma orzecznictwo Naczelnego Sądu – radni powinni wziąć pod uwagę, że istnieje 

bezpośredni związek między przyjęciem przez Radę sprawozdania, (co nastąpiło 10 osób 

głosowało za przyjęciem sprawozdania) i absolutorium. Pozytywna ocena sprawozdania 

sporządzonego z zasadą zgodności z prawem, które było potwierdzone w opinii RIO, 

jednocześnie przy zgodności wykonania budżetu z budżetem uchwalonym (to również było) co 

wynika z dokumentacji, wykonanie wyklucza nie udzielenia absolutorium. Orzecznictwo stoi 

na stanowisku – jeżeli uchwałę w sprawie sprawozdania przyjęto, czyli są wszystkie podstawy 

do udzielenia absolutorium. Materiały są do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Wójt Waldemar Czaja – podziękował Radnym za to stanowisko oraz za takie pewne                       

zrozumienie. To, że nie było 8 za, jednak  nic nie oznacza. Ocena zawsze należy do Rady. W 

tym momencie przytoczył cytat: ”Jeden z głębszych sekretów życia polega na tym, że wszystko 

to co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto w życiu robić”. Dodał, że tego będzie się 

trzymał. Jeszcze raz wszystkim podziękował.  Jednocześnie poinformował, że ta sprawa zosta-

nie przekazana do RIO i tam zostanie podjęta stosowna decyzja. 

 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

Zębowice na 2016 rok. 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – zapytał, czy w projekcie dzisiejszej uchwały 

dokonano zmian. 

 

Skarbnik Irena Dzikowska – tak o 33 000,00 zł o których pani Przewodnicząca czytała. Dodała, 

że Radni otrzymali w swoich materiałach o 33 000,00 zł mniej, po stronie przychodów                            

i kosztów. Po stronie dochodów było 16 855,00 zł jest 49 855,00 zł. Natomiast po kosztach było 

15 713,00 zł  obecnie jest 48 713,00 zł 

   

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – jaki będzie koszt na administrację i dokumentację 

dot. instalacji do przerobu osadu. 
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Wójt Waldemar Czaja – poinformował, że trzeba zrobić własną instalację do przerobu osadu, 

żeby nie płacić ogromnych  kwot na zagospodarowanie osadu na cele rolnicze. Jest możliwość 

ściągnięcia firmy, która bezpośrednio na każdej oczyszczalni będzie wybierała osad, 

jednocześnie oceniła  to na 100 zł od oczyszczalni i to będzie robione. Aczkolwiek te kwoty 

mogą iść w górę, natomiast wiadomo, że te osady mogą być wykorzystane rolniczo, stąd 

chcemy zlecić opracowanie pełnej dokumentacji na bazie tych dokumentów, które mamy w 

obecnym posiadaniu. Dlatego była koncepcja żeby tą instalację wykazać w tej zmianie uchwały 

budżetowej. Wyasygnować środki na opracowanie dokumentacji, żeby w tym programie, co 

wcześniej był przygotowany gdzie wprowadzono modernizację stacji wodociągowej w Kniei. 

Łącznie z oczyszczalniami zostanie złożony  wniosek o wsparcie finansowe na te zadania. 

 

Radny Wilhelm Rybol – gdzie miała by być ta instalacja. 

 

Wójt Waldemar Czaja – instalacja jest planowana na terenie działki gminnej w Kosicach (była 

cegielnia). 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – jak będzie wyglądać przebudowa przystanku 

autobusowego. 

 

Wójt Waldemar Czaja – gmina Zębowice należy do obszaru północnego, to są trzy powiaty: 

kluczborski, namysłowski i oleski. Tam zostały podzielone środki na dwa zadania: niska emisja, 

program 3.1.1 i sprawy związane z termomodernizacją 3.2.1. Środki dot. niskiej emisji można 

pozyskać na określone zadania tj. budowa ścieżki rowerowej, zakup taboru autobusowego, 

oznakowania i inne działania związane z niską emisją. Powiat Kluczborski ma zamiar w ramach 

swojej spółki zakupić tabor samochodowy.  Z planu mobilności wynika, że musi być tzw. punkt 

przesiadkowy. Dlatego w ramach tego zadania nastąpi przebudowa przystanku w Zębowicach, 

na części przystanku, z jednej strony będzie miejsce na rowery, a z drugiej strony  wewnątrz 

miejsce na bagaże. To jest rząd 55 000,00 zł. Natomiast pozostała kwota, która została 

wydzielona procentowo w odniesieniu do liczby mieszkańców będzie wsparciem dla Powiatu 

Oleskiego, żeby zagwarantować wniosek na ścieżkę pieszo-rowerową z Zębowic do Kadłuba 

Wolnego. W Zębowicach na ul. Murka zawsze były petycje i prośby o wybudowanie chodnika, 

dzięki temu przedsięwzięciu będzie to możliwe. Muszą być zrealizowane dwa zadania tj. 

ścieżka pieszo – rowerowa z Zębowic do Kadłuba Wolnego i przebudowa przystanku 

autobusowego, żeby Powiat Kluczborski mógł zakupić autobusy.  Natomiast na drugie zadanie 

z programu 3.2.1, jest przeznaczona kwota 500 000,00 na dokumentację termomodernizacji 

szkoły podstawowej w Radawiu. Jeżeli po przetargu by się okazało, że jest niższa kwota, to 

może być max 85% wartości po przetargowej nie więcej niż pół mln. Kosztorys jest wyższy 

natomiast nie wiadomo jakie będą wartości. Zapis tego działania jest w ramach programu 3.2.1  

i to są wszystkie środki pieniężne jakie są na cały ten okres programowania. 

 

Radny Norbert Larisz – zapytał na temat usuwania azbestu, jak w tej chwili to funkcjonuje. 

 

Wójt Waldemar Czaja – na podstawie wcześniejszych przez osoby zgłoszeń, że posiadają 

azbest, gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. WFOŚ 

sprawdził i zatwierdził pozytywie, dlatego teraz po przeniesieniu tych danych w rozdziałach 

księgowych, będzie można wysłać zapytania w tej sprawie do odpowiednich firm. Po 

otrzymaniu ofert cenowych za demontaż azbestu i po zaakceptowaniu przez WFOŚ, będzie 

można zutylizować ten azbest. Po dokonaniu tej czynności jest ponownie składany wniosek do 

WFOŚ o zakończeniu i wtedy jest zwrot kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu. 

 

Radna Dorota Wons – to dotyczy osób, które już złożyły wnioski, a jak to wygląda teraz, jakby 

ktoś  chciałby zgłosić usunięcie azbestu. 
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Wójt Waldemar Czaja – to wtedy na następny rok, zawsze jest tak, że to co jest w danym roku 

zgłoszone to będzie realizowane  w następnym roku. Uiszcza się minimalną opłatę, natomiast 

pozostałe koszty są pokrywane z ramach programów pomocowych. 

 

Radna Dorota Wons – zapytała do czego będzie służyć przyczepa, która ma być zakupiona za 

38 000,00  zł. 

 

Wójt Waldemar Czaja – coraz więcej wykonujemy prac gospodarczych i do tej pory druga 

przyczepa była pożyczana. Ponadto jest mocniejszy ciągnik i dlatego stwierdzono, że powinna 

być własna przyczepa, stąd ten zakup przyczepy 6,5 t do ZGKiW. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał o możliwość zwrotu VAT-u z tej przyczepy. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jak będzie zakupiona to tak. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Powiatowej Policji w Oleśnie, czy dot. zakupu paliwa. 

 

Wójt Waldemar Czaja – poinformował, że to jest na dodatkowe służby, ponieważ w czasie 

zawodów czy innych uroczystości prosi się Policję o zabezpieczenia. Stąd w tym roku                        

przeznaczono ok. 3 000,00 zł na służby prewencyjne z środków Gminnego Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

     

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wszyscy byli za wprowadzeniem 

zmiany do projektu uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

/Uchwała nr XIII/91/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.4  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 13 głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XIII/92/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały oraz odczytała opinie sanitarną 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie. 

(opinia stanowi załącznik do protokołu) 

 

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
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
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
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Następnie Pani Przewodnicząca oddała głos Pani Katarzynie Helios -Wieczorek. 

 

Inspektor ds. odpadów komunalnych Katarzyna Helios –Wieczorek – poinformowała, że 

podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Zębowice jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest podstawą wydania przedmiotowej 

uchwały. Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do dostosowania częstotliwości odbioru 

odpadów do nowych wymagań oraz do ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. W związku z tym, 

nowa uchwała w sprawie Regulaminu wprowadza te zmiany. Zmianie ulegają także  zapisy  

odnośnie rodzajów i wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, które doprecyzowują ich wielkość, ilość i sposób 

oznaczenia. Doprecyzowane zostały także przepisy dotyczące obowiązków osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych korzystających z pomocy psów 

przewodników w zakresie utrzymania zwierząt domowych.  Został wprowadzony do 

Regulaminu § 3 pkt 9 – wykaszanie nieruchomości, niestanowiących gruntów rolnych, 

minimum raz w roku, przed zakwitem lub wysiewem chwastów. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – dodał, że każdy obowiązek usankcjonowany jest karą  i jest 

to wykroczenie - mandat i może być skierowanie sprawy do sądu. 

 

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 XIII/93/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i oddała głos Pani Katarzynie Helios -

Wieczorek. 

 
Inspektor ds. odpadów komunalnych Katarzyna Helios –Wieczorek – poinformowała, że 

podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

konieczne z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jest 

podstawą wydania przedmiotowej uchwały. Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do: 

1. uchwalenia  ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

2. uchwalenia stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku 

metody, uchwalonej w naszej Gminie, 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. 

3. uchwalenia stawki opłat, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i 

odbierane, nie wyższych jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio 

dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej  za odpady komunalne zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. 

 

W związku z powyższym nowa uchwała: 

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
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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1. wprowadza zapisy dotyczące uchwalenia  ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

2. mając na uwadze spójność przepisów wprowadza stawkę opłaty za pojemnik 60 I, 

w przypadku gdy odpady nie  są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

Obowiązujące w naszej gminie stawki opłat nie są wyższe od opisanych maksymalnych stawek 

opłat. Wobec powyższego, w zakresie wysokości stawek opłat dla nieruchomości 

zamieszkałych uchwała  nie wymaga zmiany. 

 

Wójt Waldemar Czaja – tutaj odgrywa również ilość odpadów oraz ilość km ile trzeba 

przejechać przez teren. Jeżeli byśmy wywóz odpadów komunalnych chcieli zrobić co                                

4 tygodnie to cena wzrosłaby z 10 zł, na co najmniej 18 zł -20 zł. Uważa, ze ilość kursów w 

zupełności wystarczy.  Dodał, że do kubłów z odpadami segregowanymi nie można nic wrzucać 

co jest nieczyste. 

 

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 XIII/94/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i oddała głos Pani Katarzynie Helios -

Wieczorek. 

 
Inspektor ds. odpadów komunalnych Katarzyna Helios –Wieczorek – poinformowała, że 

podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Zębowice jest również konieczne z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do: 

1. ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku; 

2. wprowadzenia możliwości składania deklaracji za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej; 

3. dostosowania zakresu wymaganych danych osobowych do zapisów ustawy. 

 

W związku z powyższym nowa uchwała uaktualnia podstawy prawne jej podjęcia,  wprowadza 

możliwość składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy, wprowadza możliwość złożenia deklaracji przez 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku oraz dostosowuje zakres wymaganych  danych osobowych. 

 

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 

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
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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wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XIII/95/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i oddała głos Pani Katarzynie Helios -

Wieczorek. 

 
Inspektor ds. odpadów komunalnych Katarzyna Helios –Wieczorek – poinformowała, że 

podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do: 

1. ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

2. określenia czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu 

czy z góry. 

W związku z powyższym nowa uchwała wprowadza zapisy dotyczące terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla przedmiotowych 

nieruchomości oraz w celu zapewnienia płynności finansowej, ustalono, że opłatę uiszcza się 

kwartalnie z góry. Opłatę uiszcza się na ogólne konto dochodowe gminy lub na konto 

indywidualne, które są wprowadzone od 1 lutego br. Jednocześnie ustalono, że ryczałtowa 

stawka dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjnych jest ustalona i 

właściciele płacą 2 razy do roku bez wezwania na koniec  II i III kwartału. 

 

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 XIII/96/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały oraz odczytała opinie sanitarną 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnie. 

(opinia stanowi załącznik do protokołu) 

 

 
Następnie Pani Przewodnicząca oddała głos Pani Katarzynie Helios –Wieczorek. 

 
Inspektor ds. odpadów komunalnych Katarzyna Helios-Wieczorek – poinformowała, że 

podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

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
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
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
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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odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do: 

1. zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie często-

tliwości odbierania odpadów komunalnych; 
2. określenia trybu i sposobu zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Wprowadzone zmiany dają gminom możliwość: 

1. zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości 

wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października 

częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowią-

cych odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalo-

wych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin 

wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmiesza-

nych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być 

rzadsza; 

2. ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi. 
W związku z powyższym nowa uchwała określa tryb i sposób zgłaszania przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych została 

zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Natomiast w trosce o stan środowiska, a w szczególności o zapobieganie powstawaniu dzikich 

wysypisk śmieci przedmiotowa uchwała nie ogranicza ilości odpadów zielonych, zużytych 

opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała ta mając na uwadze stabilność finansową systemu korzysta także z możliwości 

przewidzianych dla gmin wiejskich w zakresie częstotliwości odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz bioodpadów. 

 

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 XIII/97/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.10 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 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 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

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
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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/Uchwała nr XIII/98/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 

 

Po czym Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – zapytał, czy jest różnica w określeniu zapisu: 

dzierżawa na okres 3 lat, a do 3 lat. 

 

Wójt Waldemar Czaja – nie ma. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – ponadto poinformował, że pierwsza dzierżawa do 3 lat 

może być podpisana przez Wójta ponieważ ma takie uprawnienia. Wszystkie powyżej 3 lat, 

żeby było legalne wydzierżawienie, jest potrzebna zgoda Rady. Wielokrotnie już takie 

dzierżawy były przedkładane do opinii Rady. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – jeżeli by było więcej wnioskodawców na tą działkę, 

co w takim przypadku. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – jeżeli byłoby więcej wnioskodawców niż jeden, dotyczącej 

tej działki, wtedy trzeba przeprowadzić przetarg. Zależy w którym momencie, jeżeli ten okres 

3 letni mija w tej chwili, to jest za późno. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – w przyszłym okresie dzierżawy będzie ten sam 

problem ponieważ wszystkie zawarte umowy dzierżawy kończą się w okresie chronionym dla 

rolnika. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – jeżeli jest zainteresowanie jakąś działką przez większa 

liczbę osób, biorąc nawet pod uwagę agrarne terminy, można dzierżawę  wypowiedzieć, 

ponieważ wtedy dla Gminy będzie korzystniejsze przeprowadzenie przetargu. Aczkolwiek 

musi się to odbyć w odpowiednim momencie, musi być zebranie plonów. Natomiast to jest 

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuacje dzierżawy do 3 lat, więc jest możliwość 

wypowiedzenia, jeżeli byłyby gwałtowne zainteresowania działką i wynikła konkurencja, 

jednak po upływie terminu agrarnego. W takim przypadku umowa musi zawierać klauzule 

wypowiadającą z której będzie to wynikało. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – dodał, że może byłoby lepiej dążyć do przetargu, 

wtedy byłoby dużo korzystniejsze dla Gminy. 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk -  potwierdził, że jak najbardziej można to wziąć pod uwagę. 

Jest sytuacja dopłat rolnych, dzierżawienie jest atrakcyjne, dlatego jest słuszny postulat. Jednak 

trzeba zorganizować przetarg i musi być zasygnalizowane zainteresowanie. Najważniejsze jest, 

żeby działka nie leżała odłogiem. Można przedłużyć umowę nie na 3 lata tylko np. do końca 

roku, a później jeśli byłoby zainteresowanie ogłosić przetarg. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig- w uchwale nie ma terminu . 

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – w uchwale jest tylko wyrażenie zgody, natomiast umowa 

może być zawarta na 3 lata, tylko żeby była klauzula wypowiedzenia, bo jeśli będzie 

zainteresowanie to wtedy jest możliwość zrobienia konkurencyjności i oddania tej działki. 

Jeżeli państwo wnioskują poprawkę w uchwale w § 1 do 3 lat, jest to możliwe. 

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
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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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady po wprowadzeniu 

poprawki w projekcie uchwały w § 1 dodając po „Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 

okres do 3 lat …”  poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. 

Uchwała została podjęta, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych nie było                                                    

i 1 głosie „wstrzymującym się” 

 

/Uchwała nr XIII/99/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3. 
 
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 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

 

/Uchwała nr XIII/100/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. 

członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna 

Grupa Działania „Opolszczyzna” 

 

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 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XIII/101/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej z Powiatem 

Oleskim realizacji zadania: budowa ścieżki rowerowej 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i poprosiła o głos Pana Wójta. 

 

Wójt Waldemar Czaja – na początku poprosił aby  w uchwale dopisać  zarówno w tytule jak                  

i w § 1 po budowa ścieżki pieszo – rowerowej. Jest to istotne, żeby była ścieżka pieszo-

rowerowa, ponieważ jest to budowa w ramach działania 3.2.1 obszaru północnego.   Na ten cel 

tylko można przeznaczyć środki w kwocie 500 000,00 zł, które by przypadały dla naszej gminy,                

a które chcemy przekazać dla Powiatu Oleskiego. Powiat Oleski ma ze swojej puli 40% 

przeznaczone, więc po przeliczeniu ilości mieszkańców tj. kolejne 390 000,00 zł, czyli                     

890 000,00 zł wartości kwalifikowanej. Nabory są do 12 września 2016 r. dlatego pracownicy 

starostwa są zobowiązani aby ten wniosek zrobić na podstawie zaprojektuj i wybuduj. W tym 

przypadku nie trzeba pełnej dokumentacji żeby to zrobić, tylko wystarczy szczegółowy opis, 

czego to dotyczy. Jednocześnie punktowane są współdziałania samorządów a nie pojedyncze 

jednostki. Budowa będzie się zaczynać chodnikiem i ścieżką rowerową  w Zębowicach przy ul. 

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
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
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
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
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
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Murka. Następnie dalsza kontynuacja z Kadłuba Wolnego w kierunku 901 i połączenie z 

powiatem oleskim.      

 

Radny Konrad Jendrzej – zapytał, z której strony jedni będzie budowa ścieżki pieszo-

rowerowej. 

 

Wójt Waldemar Czaja – to projektant zadecyduje, może być sytuacja taka, że będzie po jednej 

i po drugiej stronie jezdni w zależności od ukształtowania terenu. Ważne aby zmieścić się w 

pasie drogowym. 

 

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 XIII/102/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.15 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Zębowice, 
 

Przewodnicząca Rady odczytała treść skargi. 

(stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r. 

zbadała sprawę i uznała skargę za bezzasadną. Po czym odczytała uzasadnienie  przygotowane 

przez Komisję Rewizyjną. 

(uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu) 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – zapytał, czy na dzień dzisiejszy funkcjonuje 

platforma ePUAP. 

 

Wójt Waldemar Czaja – platforma ePUAP funkcjonuje lecz są oczywiście nie raz przerwy lub 

też kłopoty z przesłaniem dokumentów, ale nie można powiedzieć że nie funkcjonuje. 

   

W następnej kolejności 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 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XIII/103/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Zębowicach, 
 

 

Przewodnicząca Rady odczytała treść skargi. 

(stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r. 

również rozpatrzyła tą sprawę i uznała skargę za bezzasadną. Po czym odczytała uzasadnienie  

przygotowane przez Komisję Rewizyjną. 

(uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu) 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – zapytał, czy zgodnie z projektem plac zabaw nie musi 

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
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
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
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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być czynny przez cały rok. 

 

Wójt Waldemar Czaja – odpowiedział, że nie, ponieważ należy wziąć pod uwagę warunki 

atmosferyczne, jeżeli nie pozwalają, czy są ewentualnie przerwy techniczne na naprawy, to nie 

ma czegoś takiego, że musi być czynny. Plac zabaw jest  do ogólnego dostępu, ale przede 

wszystkim on był budowany dla klas I –III, ponieważ sześciolatki miały iść do szkoły więc ten 

plac zabaw  tam był potrzebny. Wiadomo, że jest to na terenie, który należy do placówki 

oświatowej stąd też odpowiedzialność merytoryczną nad funkcjonowaniem tego placu zabaw 

przejęła pani Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szklonego w Zębowicach. 

 

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 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XIII/104/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Zębowice. 
 

Przewodnicząca Rady odczytała treść skargi. 

(stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r. 

również w sposób szczegółowy zbadała tą sprawę i uznała skargę za bezzasadną. 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – zapytał, jak wygląda od strony prawnej umieszczanie 

protokołów na stronie. 
 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – na pewno te protokoły widnieją na stronie BIP. Skarżący 

odniósł się, że Urząd ich nie umieścił, lecz one są czy to na stronie RIO, czy NIK-u. Tu jest 

pytanie, czy powielać, czy nie. Natomiast, że dany protokół lub wnioski pokontrolne muszą się 

znaleźć na stronie to nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek one się znajdują, tylko tu zarzut brzmi, 

że nie są zamieszczone na stronie Urzędu. Ciało kontrolne, które kontroluje, a także poprzednie 

nie wydawało takich zaleceń. Uznało, że zamieszczenie przez RIO było wystarczające. 

aczkolwiek o to jest spór. Generalnie gmina ma obowiązek publikowania tego typu 

dokumentów pod jednym warunkiem, że jeżeli one są już opublikowane to takiej potrzeby w 

jego przekonaniu nie ma. Gmina natomiast powinna podać informację na swojej stronie, że ten 

protokół jest dostępny na stronie np. NIK-u czy RIO. 

 

Wójt Waldemar Czaja – dodał, że każda kontrola kończy się wnioskami i wszystkie są 

przedstawione na sesji RG. 
 

Po czym Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie  przygotowane przez Komisję 

Rewizyjną. 

(uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu) 

 

Wójt Waldemar Czaja – podkreślił, że protokoły są umieszczane na stronach RIO  jak również 

na stronach NIK-u i są do wglądu. Natomiast na naszym BIP-ie jest informacja, że w tych 

okresach były przeprowadzone kontrole tych organów, czyli jest pełna informacja. Dodał, że 

my jako osoby funkcyjne musimy opierać się na prawdzie i mówić o konkretach. Gdyby 

zaistniała sytuacja, że dane uchybienie nosi znamiona popełnienia wykroczenia z ustawy o 

dyscyplinie finansowej, to wtedy wójt lub pracownik, który popełnił takie uchybienie jest 

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
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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kierowany na komisje orzekającą. Nadmienił, że Komisja Rewizyjna na podstawie 

dokumentów wypracowała swoje stanowisko, które zostało teraz przedstawione.   

 

Radca Prawny Michał Pawełczyk – dopowiedział, iż generalna zasadą dostępu do informacji 

publicznej jest to, że umieszcza ja ten, kto ją wytworzył. Protokół z kontroli piszą inspektorzy 

z jednostki kontrolującej i wytwarzają ten dokument, następnie jest zatwierdzany przez Prezesa 

RIO lub Prezesa NIK-u i wtedy przez tamten organ jest publikowany. On może być 

kolportowany jak również wykorzystywany przez prasę ponieważ nie jest żadną tajemnicą. 

Natomiast stanowisko Komisji Rewizyjnej w ocenie istnienia obowiązku jest jak najbardziej 

prawidłowe.       

 
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 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XIII/105/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6. Przedstawienie oceny zasobów z pomocy społecznej – rekomendacja. 

 (Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie udzielenie 

rekomendacji przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej. 

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili rekomendacji dla przedstawionej oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 

 

Punkt 7. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji wieloletniego programu współpracy 

Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Punkt 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 

2015. 

 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Punkt 9. Zapoznanie z organizacją nowego roku szkolnego 2016/2017 w ZGS ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci klasy pierwszej w Szkole Podstawowej. 

 

Wójt Waldemar Czaja –  w sprawie organizacji nowego roku szkolnego 2016|2017 

poinformował, że zostały zatwierdzone dwa arkusze organizacyjne, jeden dla Przedszkola i 

jeden dla Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego. Mają nastąpić zmiany w oświacie dot. cyklu 

nauczania, są pewne przymiarki, żeby były 4 lata liceum i 8-letnia szkoła podstawowa. W 

naszej gminie ze względu na dobro naszych dzieci, które w poprzednim roku szkolnym nie 

poszły do I klasy, została utworzona I klasa, będzie uczęszczało do niej 7 dzieci. Natomiast 

ustawa mówi, że minimum to 8 osób, ale ze względu na dziurę rocznikową, która by trwała 

przez wszystkie kolejne lata i  przy tym należałoby zwolnić nauczycieli, niektórym trzeba by 

było ograniczyć etaty postanowiono zorganizować klasę. Pani dyrektor wnioskowała o 

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
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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utworzenie I klasy i po przeanalizowaniu Wójt stwierdził, że dzięki pewnym ruchom jakie 

wynikają wprost z wag i jakie są brane pod uwagę, jest szansa, że te brakujące kwoty, które 

będzie trzeba dopłacić do   I klasy są z oszczędności z innych oddziałów. Stąd od 1 września  

2016 siedmioro dzieci będzie uczęszczać do I klasy, to powoduje, że nie będzie zwolniony 

żaden nauczyciel i nie będzie ograniczony żaden etat pracowników szkoły. Nadmienił również, 

że w przedszkolu będą funkcjonować 4 odziały, 3 oddziały w Zębowicach i jeden zamiejscowy 

w Radawiu. W  roku szkolnym 2016|2017 do przedszkola będzie chodziło max 100 dzieci, 

pomimo, że jest zgłoszonych 105 podań, ale w tym jest 5 dzieci, które mają 2,5 roku. 

 

Punkt 10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

 

  

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana Wójta 

o udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Kolejno udzielane były odpowiedzi. 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie ustawienia znaku przy cmentarzu w Radawiu poinformował, 

że zostało już wysłane stosowne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnie. Zawsze po 

każdej sesji, jeżeli są zgłaszane jakiekolwiek problemy, a nie są w gestii i własnością naszej 

gminy wtedy wysyłane są na bieżąco do Zarządu czy właściciela tych obiektów. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie złej widoczności na skrzyżowaniu w Radawiu na drodze w 

kierunku Łąki, oświadczył, że zostanie wysłane  pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Oleśnie  z prośbą o  interwencję. Dodał, że po drugiej stronie, część zarośli była już wycięta, 

lecz należałoby to zrobić ponieważ jeżdżą tam autobusy.   

 

Wójt Waldemar Czaja – odnośnie zalegających opon, sprawa zostanie rozpoznana przez 

ZGKiW oraz zostanie w tej sprawie podjęta stosowna decyzja.  Niemniej część opon, które 

były porozrzucane przywieziono na teren naszej działki i zostały zutylizowane. 

 

Wójt Waldemar Czaja - jeśli chodzi o kwestię otwartych drzwi  w domu na tartaku to sprawa 

zostanie zgłoszona właścicielowi tartaku.   

 

Wójt Waldemar  Czaja – co do pewnych braków w Informatorze Gminnym, poinformował, że 

wcześniej było proszone, aby osoby przekazywały informacje i wtedy na pewno zostaną 

umieszczone, tylko nie zawsze te informacje do nas docierają. Postaramy się te wszystkie 

informacje zebrać, uzupełnić i umieści w Informatorze. Dodał, że warto zamieszczać różnego 

rodzaju wiadomości materiały, ponieważ pokazuje to że inne osoby udzielają się w życiu 

społecznym, uczestniczą w różnych konkursach i są widoczne. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o budkę obok OSP w Radawiu, odpowiedział że było 

wysłane pismo do właściciela, że zgodnie z naszym Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy, aby ją rozebrał. Nadmienił również, że pełne prawo zgodnie z 

Regulaminem utrzymania czystości ma Rada Sołecka i Sołtys, aby takie osoby doprowadzić do 

porządku lub zgłosić  ten fakt na Policję. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie wykaszania traw przy przejazdach kolejowych na terenie 

naszej gminy poinformował, że w lutym zgłoszono do PKP zagrożenie, które jest po liniami 

średniego napięcia, aczkolwiek dopiero w czerwcu otrzymano zwrotną odpowiedź i w tej chili 

są prowadzone rozmowy w tej sprawie. 

 

Wójt Waldemar Czaja - odnosząc się do sprawy postawienia znaku z pierwszeństwem 

przejazdu na skrzyżowaniu w Poczołkowie poinformował, że decyzja zostanie podjęta po 
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rozpoznaniu sprawy, ponieważ w tej sprawie pewne kwestie muszą być uzgodnione z innymi 

jednostkami aby nie było niezgodności. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie zaniedbanej i opuszczonej posesji w Radawiu 

poinformował, że zgonie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku, każdy powinien                

o swoją posesję dbać, jednak zostaną podjęte również pewne kroki i wyjaśnienia w tej sprawie. 

 

Wójt Waldemar Czaja  - odnośnie informacji dot. terminu sprawdzenia gotowości bojowej i 

zawodów strażackich  w Kadłubie Wolnym, który był wcześniej znany  podkreślił, że na to nie 

miał wpływu, lecz na pewno nie wynikało to ze złej woli, ale przede wszystkim z chęci 

uzyskania jak najlepszych wyników podczas zawodów. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawę  nienależytego wykaszania traw przy drogach przypomniał, 

że zgodnie z  ogólnymi zasadami  Zarządca Dróg Powiatowych wykasza trawę na szerokości 

1,5 m pasa pobocza przylegającego do drogi, natomiast reszta należy do właściciela działki. 

Nadmienił, że raz w roku, jesienią  gdzie są przejazdy autobusów pracownicy ZGKiW z uwagi 

na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wykaszają dodatkowo pobocza. Niemniej Gmina zwróci 

się do Dyrekcji Dróg Powiatowych z propozycją aby nasz ZGKiW  mógł np. odpłatnie tą usługę 

wykonywać. 

 
Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o przebudowę byłej szkoły podstawowej w Kadłubie 

Wolnym oświadczył, że 21 czerwca 216 r. rozpoczyna się remont budynku. Nadmienił także, 

że ma być złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w ramach 

programów pomocowych. Jest już także pełna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. 

 

Wójt Waldemar Czaja  - w sprawie dawnego placu zabaw w Radawiu i czy będzie tam parking, 

odpowiedział, że wszelkie prace związane z budową parkingu po dawnym planu zabaw będą 

realizowane dopiero wtedy, gdy zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie odbioru osadu, poinformował, że została dzisiaj podjęta 

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice, dzięki której będziemy mogli przystąpić 

do zgromadzenia pełnej dokumentacji. Natomiast zlecenie odwodnienia wszystkich tych 

oczyszczalni skierowano już do firmy, która by się tym zajęła. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o propozycję prowadzenia sesji w godzinach 

popołudniowych, poinformował, że szereg materiałów jest takich, gdzie trzeba się posiłkować 

z funkcjonowaniem Gminy, projekty uchwał są opracowywane na bazie szeregu dokumentów, 

które są prowadzone przez pracowników tut. Urzędu. Ponadto niektóre decyzje, które zapadają 

w czasie obrad jeszcze w tym samym dniu muszą być przekazane do instytucji nadrzędnych. 

Dodał, że to była jego sugestia, aby sesje przyspieszyć ze względu na powyższe. 

 

W następnej kolejności Wójt Gminy Waldemar Czaja  przedstawił informację jaką uzyskał od 

przewoźnika, który od kwietnia br. dwa razy w tygodniu uruchamiał kursy do Olesna.                  

W której to przewoźnik przekazał, że z powodu dużych kosztów w stosunku do przychodów 

zawiesza kursy. Z tej informacji wynika, że przejechano za 2,5 miesiąca 1147 km, przewiózł 

62 pasażerów, łącznie skasował z tego tytułu 292,13 zł, co daje w przeliczeniu na km 0,25 zł. 

Koszty to 3,00 zł za każdy km. Z uwagi na kwotę, która wpłynęła nie pokrywa kosztów 

przewozu busem  8 osobowym, dlatego nie będzie już kursów na trasie do Olesna.    

Wójt Waldemar Czaja poinformował również,  że 20 czerwca br. Zarząd Województwa 

Opolskiego podjął uchwałę w sprawie listy rankingowej - budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych. Przyznano dotację w kwocie 2 736 890,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 

1738 Grodziec-Zębowice, na odcinku Grodziec-Knieja. Przy współudziale  trzech kolejnych 

partnerów tj. Powiatu Opolskiego, Powiatu Oleskiego, Gminy Ozimek - koszt wyniesie 
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4 300 000,0 zł. Jest to jedyny konkurs już rozstrzygnięty, więcej środków finansowych w całym 

okresie programowania na ten cel już nie będzie. Dodał, że chciałby aby było dopisane kolejne 

zadanie do tego przetargu, polegające na uwzględnieniu odcinka drogi tj. od początku lasu jadąc 

z Zębowic w kierunku Kniei, żeby przy okazji uwzględnić w nakładce nawierzchni. Dzisiaj 

będzie również podpisana umowa na remonty dróg, na które gmina ma otrzymać 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i te, które radni zgłaszali w ramach remontów  i 

są zawarte w jednym przetargu (9 zadań) na ponad 500 000,00 zł brutto. Zgodnie z terminem 

wykonawca zobowiązał się zakończyć remont do końca września. 

                                                                      

Na koniec Radna Dorota Wons – poinformowała i jednocześnie zaprosiła w imieniu Gminnego 

Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice wszystkich zainteresowanych historią 

lokalną  na spotkanie historyczne na temat 75 rocznicy powstania śląskiego, które odbędzie się 

w najbliższy poniedziałek (27.06.2016) o godz. 17:00 w Domu Spotkań. 

                              

Punkt 11. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z                                                               

31 marca 2016 r. 
 

Radni przyjęli protokoły z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r.                                 

 

Punkt 12. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

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

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 14:00. 

 

Protokołowała:                                                    Prowadzący obrady: 

Monika Nowak                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                 Gabriela Buczek 

 

 


