
Protokół Nr 3/2015 

 

z posiedzenia komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku 

publicznego Rady Gminy Zębowice 

z dnia 17 grudnia 2015 roku. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 11.00 Przewodniczący Komisji Pan Konrad 

Jendrzej, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 

wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.  

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2016 rok. 

      3.   Sprawy różne. 

      4.   Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z projektem budżetu na 2016 rok,             

a następnie oddał głos Panu Wójtowi. 

Wójt poinformował, że w przyszłym roku spłacone zostaną kredyty na: halę sportową              

i ośrodek zdrowia. Pozostaną kredyty na: drogi, rekultywacje wysypiska śmieci oraz 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Bez wzięcia kredytów tych inwestycji by nie było. Nie  

występowały żadne problemy podczas ich spłaty.  

Wkrótce zostanie podpisany akt notarialny na wykup budynku Domu Spotkań za kwotę 500 

tys. zł. Spłata odbędzie się w 2 ratach po 250 tys. zł. I rata do 31 marca 2016 roku, II do 31 

marca 2017 roku. Został również zakupiony wóz strażacki do jednostki OSP w Zębowicach. 

Te dwie inwestycje zostaną wprowadzone do zał. nr 3 – Wykaz inwestycji finansowanych     

z budżetu gminy Zębowice w 2016 roku. W załączniku nr 7 – Wydatki sołectw również 

będzie wprowadzona korekta błędu pisarskiego. 

Pani skarbnik Irena  Dzikowska dodała że zmiany zostaną również wprowadzone w projekcie 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

Damian Ledwig wnioskował o zmianę kwoty z §11 ust. 2. projektu uchwały z kwoty 300 000 

zł na kwotę 30 000 zł. Proponując, że w  razie potrzeby kwotę będzie można zwiększyć na 

sesji.  

Wójt odpowiedział, że jest to zbyt niska kwota, która nie wystarczy nawet na wypłatę 

wynagrodzeń na które przeznacza się ok. 150 tys. zł miesięcznie. Do tej pory nie 

korzystaliśmy z takiej możliwości.  

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Ledwiga. 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 1, 

Głosów przeciw – 2,  

Wstrzymujących się – 1. 

 

 

 



Ad.3 

Konrad Jędrzej zwrócił uwagę na długi czas oczekiwania na zabiegi w Caritas w Zębowicach, 

z powodu przyjęć pacjentów z poza gminy. Czy ościenne gminy nie mogły by finansowo 

wesprzeć Caritas w Zębowicach.  

Wójt odpowiedział, że również mieszkańcy naszej gminy dojeżdżają do innych placówek 

Caritas na terenie województwa. Prowadzone są rozmowy z dyrektorem Caritas                     

w Kluczborku na temat zwiększenia etatu, co poprawiło by sytuację. 

Wilhelm Rybol zapytał o zakup samochodu dla jednostki OSP w Zębowicach. 

Wójt odpowiedział, że trzeba zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom. Wcześniej nie 

wiedzieliśmy o zmianie podatku VAT z 8 na 23%. Ta informacja pojawiła się krótko przed 

sesją w październiku i była powodem tak szybko podjętej decyzji o zakupie. Wysłane zostały 

pisma do MSWiA oraz do zarządu OSP o dofinansowanie zakupu. W tej chwili jest 

potwierdzenie od ubezpieczyciela o zgodzie na dofinansowanie. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

budżetu na 2016 rok. 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 2, 

Głosów przeciw – 2,  

Wstrzymujących się – 0. 

 

Wójt poinformował radnych o tematach spotkania ze starostą, w którym uczestniczył. 

Niestety gmina Zębowice po raz kolejny jest pomijana w planach remontów dróg. Nie 

zaplanowano na przyszły rok remontu drogi w kierunku Grodźca. Rozmawiano również           

o opracowaniu Strategii Powiatu Oleskiego, planie wprowadzenia e-obiegu i Obszarze 

północnym. 

Wójt poinformował również o wezwaniu go do Urzędu Skarbowego w Oleśnie, gdzie 

postawiono mu zarzut karno-skarbowy, zarzucając narażenie skarbu państwa na nienależny 

zwrot podatku VAT w wysokości 338 tys. zł.  

Damian Ledwig zapytał na co zostały przeznaczone środki z działu promocja w 2015 roku. 

Wójt odpowiedział, że m.in. na udział w konkursie „Modernizacja Roku”, do którego 

zgłoszono ośrodek zdrowia. Na ten cel przeznaczono 6.700 zł. Na 340 wniosków gmina 

Zębowice otrzymała wyróżnienie. 800 zł przeznaczono na konkurs „Dobrodzieńska Seta”, 

który odbywa się na terenie kilku gmin, a składka przeznaczana jest na nagrody dla 

uczestników. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim        

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

      Protokołowała:                                                                     Przewodniczący komisji: 

 

 

 ……………………..                                                                ………………………….. 
   (Aneta Włodarczyk)                                                                                             (Konrad Jendrzej) 

 

 


