
 

P R O T O K Ó Ł Nr X/16 

z X sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 27 stycznia 2016 roku w godz. 12:00 -15:50 

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/ Erwin Wencel 

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Od godziny 14:40 uczestniczyło na sesji Rady Gminy Zębowice 13 radnych ponieważ radna 

Marianna Dylka w trakcie omawiana i uchwalania  Strategii Rozwoju Gminy Zębowice opuściła salę 

narad. 

Numery podjętych uchwał: X/76/16 – X/84/16 

 

 

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

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

Karolczyk i Krzysztof Gora – przedstawiciele Poczty Polskiej, Wiesław Sagan – autor Strategii 

Rozwoju Gminy Zębowice, 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. Wystąpienie przedstawicieli Poczty Polskiej.   

5. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2016 rok 

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu 

4) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 

5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

6) wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu po-

większenie terytorium Opola. 

7) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach  - Opolu” 

8) przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Zębowice 

9) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do realizacji w ramach   partnerstwa z po-

wiatem Opolskim i Gminą Ozimek przedsięwzięcia Powiatu Oleskiego pod nazwą „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 17380 Grodziec – Zębowice na odcinku Grodziec – Knieja” 

10) powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zębowice 

11) poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

8.    Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z 27 października 2015 r.                                  

 i 24  listopada 2015 r. 

9. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 



 

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

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady X Sesji Rady Gminy. Powitała Wójta 

Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Wiesław Sagan – autora Strategii Rozwoju Gminy 

Zębowic, Edmunda Langosza, 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. 

 

Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Proponowany porządek sesji radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radnych, czy chcieliby wnieść 

uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obradach. 

Radny – Marcin Dragon  złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2016 r., argumentując, to tym, że część radnych 

wysłała 4 stycznia 2016 r. pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do chwili obecnej nie 

otrzymali odpowiedzi. 

Radca prawny – Michał Pawełczyk zwrócił uwagę, że są terminy ustawowe do uchwalenia budżetu  

i maksymalny termin  to 31 stycznia, po przekroczeniu tego terminu traci się kompetencje jako rada 

do uchwalenia budżetu. Aczkolwiek radni mają takie prawo. Wtedy, gdy Rada Gminy nie uchwali 

budżetu na dany rok do 31 stycznia, kompetencja w tym zakresie przechodzi na Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Jak wynika bowiem z ustawy o finansach publicznych, w takim przypadku RIO, w 

terminie do końca lutego roku budżetowego uchwala budżet jednostki samorządu terytorialnego. 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – odniósł się do terminu uchwalenia budżetu, że uchwala się 

go do końca roku czyli do 31 grudnia poprzedzającego dany budżet i może być zmieniony w 

wyjątkowych sytuacjach. W tym przypadku nie było wyjątkowych sytuacji i ten budżet powinien być 

podjęty do 31 grudnia 2015 r. Jeżeli nie był podjęty, to są duże rozbieżności pod względem co do 

projektu budżetu, który otrzymali na obecną sesję a preliminarzu jaki opiniowała Regionalna Izba 

Obrachunkowa. W związku z powyższym zostało wysłane pismo do RIO  i czekają na jej opinię. 

Przewodnicząca Gabriela Buczek poddała pod głosowanie wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2016 r.    

Większością głosów, przy 8 głosach „za”, 5 głosach sprzeciwu i 1 głosu „wstrzymującego się” 

wycofano z porządku obrad powyższą uchwałę. 

 

Z-ca Przewodniczącej – Damian Ledwig złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Argumentował to tym, że 

jeżeli został wycofany z  porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Zębowice,  zasadne jest wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

 

 



Przewodnicząca Gabriela Buczek poddała pod głosowanie wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

Większością głosów, przy 8 głosach „za”, 5 głosach sprzeciwu i 1 głosu „wstrzymującego się” 

wycofano z porządku obrad powyższą uchwałę. 
 
Radny Norbert Larisz zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad wniosku o odwołanie radnej 

Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej Rady Gminy. Wniosek został odczytany wraz z 

uzasadnieniem. 

Radni  podpisani pod wnioskiem: Edyta Czeredrecki, Dorota Wons, Marianna Dylka, Wilhelm Rybol, 

Marcin Dragon, Damian Ledwig, Leon Psyk i Norbert Larisz. 

(wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu) 

Radny Norbert Larisz – zgłosił jednocześnie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad - wybór 

nowego przewodniczącego Rady Gminy Zębowice. 

Następnie Michał  Pawełczyk – radca prawny poinformował  o zasadach  przyjęcia wniosku o 

odwołanie radnej Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej  do porządku obrad oraz przebiegu 

przeprowadzenia głosowania. Nadmienił również, aby obrady przebiegały prawidłowo i miały jakąś 

logikę powinno się podjąć określone czynności i ustalić ich kolejność. 

Z-ca przewodniczącej Damian Ledwig zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad wniosku 

formalnego o odwołanie radnej Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Gabriela Buczek poddała pod głosowanie o przyjęcie wniosku o odwołanie radnej 

Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej  do porządku obrad. 

Większością głosów, przy 8 głosach „za”, 5 głosach sprzeciwu i 1 głosach „wstrzymujących się” 

wprowadzono  wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Gminy. 

 

Następnie 

 

Większością głosów, przy 7 głosach „za”, 5 głosach sprzeciwu i 2 głosach „wstrzymujących się” 

wprowadzono do porządku obrad przed pkt 5 Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów – 

wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Gminy. 

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z 

wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 9 radnych, 2 było przeciw i 3  „wstrzymało się”. 

Porządek obrad po głosowaniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Wystąpienie przedstawicieli Poczty Polskiej.   

5. Wniosek o odwołanie  radnej Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej Rady Gminy. 

6. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu; 



2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok; 

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów                           

Alkoholowych; 

4) wyrażenia stanowiska sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola 

                  mających na celu powiększenie terytorium Opola; 

5) poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach  - Opolu”; 

6) przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Zębowice; 

7) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do realizacji w ramach                part-

nerstwa z powiatem Opolskim i Gminą Ozimek przedsięwzięcia Powiatu Oleskiego pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 17380 Grodziec – Zębowice na odcinku Gro-

dziec – Knieja”; 

8) powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zębowice; 

9) poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

      8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

      9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z 27 października 2015 r.                                  

 i 24  listopada 2015 r. 

10.  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Punkt 4. Wystąpienie przedstawicieli Poczty Polskiej. 

Przedstawiciele Poczty Polskiej z Ozimka Krzysztof Gora i Irena Karolczyk przedstawili ofertę usług 

świadczonych prze ich firmę. Jak stwierdzili, większość osób kojarzy Pocztę Polską generalnie tylko 

z przesyłkami pocztowymi i paczkami. Rzeczy, które dzieją się na rynku wymagają również zmian 

w ich firmie i dlatego weszli z nowymi usługami m.in. usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Posiadają 

w swojej grupie akcyjnej bank pocztowy i ubezpieczenia pocztowe. W produktach bankowych 

znajdują się produkty depozytowe i produkty kredytowe (gotówkowe). Natomiast jeśli chodzi o 

ubezpieczenia mają w swoim zasięgu ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz 

komunikacyjne. Oznajmił, także, że składki na rynku mają konkurencyjne. Przy tym wszystkim  

rozdano ulotki i zostawili na siebie „namiary”. 

Na końcu poinformowali, że placówka poczty w Ozimku jest w generalnym remoncie, aczkolwiek 

po remoncie zapraszali do odwiedzenia ich w placówce pocztowej w Ozimku. Wykorzystując 

sytuację odniósł się do skrzynek, które znajdują się na poszczególnych posesjach, obowiązkiem 

ustawowym jest posiadanie takiej skrzynki pocztowej. Jednak wiedzą od listonoszy, że nie wszyscy 

takie skrzynki posiadają. Zachęcali aby taką skrzynkę sobie zorganizować ponieważ jest to 

dogodność dla mieszkańców jak i listonoszy. Zakupu można dokonać u nich bo mają szeroki wybór 

skrzynek. Zachęcali do korzystania z ulotek, które rozdali. 

 

Radny -Wilhelm Rybol, zadał pytanie do przedstawicieli Poczty Polskiej, jaki jest kod do Zębowic, 

ponieważ Poczty w Zębowicach nie ma, jest filią  Ozimka. 

 

Pan Krzysztof Gora – kod pocztowy jest przyznany i nie zmienił się. W dalszym ciągu obowiązuje 

kod zębowicki. Nie nastąpiła zmiana kodu i tym samym z tym kodem przesyłki będą docierały na 

miejsce. 

 

Sołtys Piotr Wodarczyk co ze skrzynkami, które są stawiane grupowo. 

 

Przedstawiciel Poczty Polskiej – Krzysztof Gora  na chwilę obecną nie odniósł się do zadanego 

pytania ale odpowiedzi udzielą na piśmie. Jednocześnie oznajmił, że jakby były jakieś zapytania 

można przez urząd pocztowy przekazać naczelnikowi. Liczą na współpracę i korzystanie z ich usług. 

 



Przewodnicząca Gabriela Buczek ogłosiła 10 minutową przerwę. 

  

Punkt 5. Poddanie pod głosowanie odwołania przewodniczącej Rady Gminy. 

 

Radca prawny – Michał Pawelczyk wyjaśnił procedurę i tajność głosowania. 

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali następujący radni: 

 

 1. Rybol Wilhelm – przewodniczący 

 2. Czeredecki Edyta – członek 

 3. Dragon Barbara – członek 

w/w  osoby wyraziły zgodę na prace w Komisji. 

 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Komisja Skrutacyjna w w/w składzie została powołana.   

Przedstawiono kartę do głosowania ustaloną wg jednolitej formy: „Karta do głosowania w sprawie 

odwołania radnej Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej Rady Gminy Zębowice” 

Karta opieczętowana jest pieczęcią Rady Gminy Zębowice. 

 

Przewodniczącego Rady uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego odwołaniem 

opowiedziało się więcej niż połowa radnych obecnych na sesji. Odwołanie Przewodniczącego Rady 

Gminy następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady, tj. ośmiu radnych. 

 

Komisja Skrutacyjna postawiła urnę na stole sprawdzając, czy jest pusta. Następnie według 

odczytanej listy radni oddawali swój głos. 

Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice poprosiła Komisje Skrutacyjną o podliczenie głosów i 

sporządzenie protokołu, a następnie o jego odczytanie. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Wilhelm Rybol odczytał protokół z ustalenia wyników 

głosowania wniosku w sprawie odwołania radnej Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej Rady 

Gminy Zębowice sporządzony na sesji w dniu 27.01.2016 r. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na ogólną liczę radnych  Rady Gminy Zębowice – 15,                                 

w głosowaniu  tajnym wzięło udział 14 radnych, głosów ważnych oddano -14, nieważnych – 0, za 

głosowało 7 radnych, przeciw – 6, wstrzymał się 1 radny. 

 

W wyniku głosowania tajnego nie odwołano radnej Gabrieli Buczek z funkcji przewodniczącej RG 

Zębowice. 

/Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu/ 

 
 

Punkt 6.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów 

            

 
Na początku Pani Przewodnicząca Rady Gabriela Buczek oddała głos panu Edmundowi Langoszowi. 

 

Edmund Langosz  - „jak ważne jest słowo przeciwko słowu” takimi słowami rozpoczął przemowę. 

Następnie podkreślił, iż  szanuje zasady, że funkcji i stanowisk nie daje się na zawsze i w takim 

kontekście przyjął decyzję Wójta. Uszanował decyzję Wójta, ponieważ jest takie prawo i tak się 

nieraz układa. Kulturalnie rozstał się z Wójtem, wierząc, że znowu się spotkają  w pracy w marcu. 

Dalej mówił, że nie przejdzie obojętnie wobec faktu, które miało miejsce na spotkaniu radnych Klubu 

Mniejszości Niemieckiej, Przewodniczącego Zarządu Gminnego i Przewodniczącego województwa 



TSKN -14 stycznia br. oraz w którym sugeruje mu się oszustwo  w czasie wykonywania pracy. 

Oświadczył, że przez czas jego pracy, nigdy nie miał powodów aby oszukiwać i okłamywać jako                       

z-ca Wójta i jako urzędnik. Nigdy nie oszukiwał w dokumentacji urzędowej. Do 7 grudnia przed 

rzecznikiem odpowiedzialności za dyscyplinę finansów publicznych Wójt nie tłumaczył się z jego 

błędów, ponieważ dopiero 10 grudnia skład orzekający  RIO skierował sprawę do Rzecznika 

odpowiedzialności za kwestie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie jest to nadzwyczajne 

wydarzenie  w pracy samorządu, ponieważ  każdy może popełnić błędy w nieumyślny sposób i 

spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najważniejsze, że nikt za nikogo nie 

może odpowiadać za naruszenie dyscypliny. Jeżeli w konsekwencji jego rzekomych oszustw i 

kłamstw nastąpiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to on odpowiada przed 

Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Chodzi o przypadki, w których on by oszukiwał  to 

inwestycje dot. sali spotkań i placu zabaw w Radawiu. Dodał również, że każdy, kto miał styczność 

z inwestycją to wie, że inwestycji nie prowadzi jedna osoba. Inwestycje prowadzi grupa ludzi i 

wszelkie działania inwestycyjne i  ich zmiany są efektem pracy komisji, która ją prowadzi. Żeby 

cokolwiek dalej mogło nastąpić w inwestycji jest stosowny protokół komisji, stosowne załączniki i 

zatwierdzenie tych postanowień. 

Zakończył wypowiedzią „wiem, że niczym jest słowo przeciwko słowu”. 

  

Wójt Gminy Waldemar Czaja, odniósł się do wypowiedzi pana Edmunda Langosza, podkreślając jak 

można manipulować słowami, ponieważ spotkanie, które odbyło się 14 stycznia br. było zwołane                     

z inicjatywy pana Gerarda Wonsa. Uczestniczyło w nim również część radnych oraz Przewodniczący 

TSKN –u, wówczas był przymuszony, żeby powiedzieć jaki był główny powód odwołania zastępcy                                   

i potwierdzenia tego iż podyktowany był tym, że radni nie wyrazili zgody na kredyt. Na tym spotkaniu 

jako Wójt powiedział: że to było kłamstwo i dodatkowo dodał, iż jest prowadzona sprawa sali  w 

Radawiu. Ponadto Rzecznik Finansów zarzuca mu niedopełnienie obowiązków, gdzie on 

bezpośrednio nie uczestniczył. Powiedział również, że na Komisji Oświaty były też uwagi co do 

placu zabaw w Radawiu.  

W dalszej części obrad Wójt w szczególności podkreślił, że najbliższy pracownik powinien być na 

pierwszym miejscu lojalny, natomiast wszystkie działania, które przestawił p. Edmund Langosz 

pokazują, że wcześniej nie był i teraz też nie jest. Ponadto zaznaczył, iż za wszystko odpowiada Wójt 

i Wójt musi mieć lojalnych pracowników i to co robi, musi robić zgodnie z prawem. Daje szansę, ale 

odpowiedzialności za innych ponosić nie może, aczkolwiek musi podejmować trudne decyzje, taka 

jest rola wójta. Na koniec podkreślił, że wspólnie pracujemy dla dobra mieszkańców. 

 

następnie 
- Prezes LZS Radawie Marian Królak odczytał petycję w której zarząd klubu wyraża niezadowolenie 

z powodu równego podziału środków pomiędzy LZS Radawie i LZS Zębowice. 

/oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu/ 

 

Wójt Gminy Zębowice odnosząc się do tych zarzutów,  przedstawił  powody takiego podziału 

środków argumentując, że nie odzwierciedla on dodatkowego wsparcia jakie udzielane jest LZS                     

w Radawiu w postaci min. darmowego korzystania przez zawodników z hali sportowej czy 

ponoszenia przez gminę opłat za oświetlenie obiektu klubu. 

 

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Radny Krzysztof Kurowski - w imieniu Rady Parafialnej Radawie złożył prośbę o ustawienie   znaku 

przed cmentarzem w Radawiu zakazującym parkowania dla aut o masie powyżej 3,5 tony. 

 

Radny Wilhelm Rybol - piaskarki jeżdżą i sypią koło jego domu i on sam jest zadowolony ponieważ 

jadą z Szemrowic w kierunku Olesna, natomiast droga z Kadłuba Wolnego do Zębowic nie jest w 

ogóle sypana. 



 

Radny Marcin Dragon – złożył podziękowania dla Powiatu Oleskiego za dobre posypywanie dróg, 

ponieważ dość dobrze spełniają się na drodze powiatowej Poczołków - Osiecko, prawdopodobnie 

wynika to z tego, że piaskarka jedzie krajówką obwodnicą i wraca. 

 
Radny Konrad Jendrzej - zwrócił uwagę, że w  powiecie opolskim są drogi posypane, jest czarny 

asfalt, natomiast w powiecie oleskim nie idzie przejechać, trzeba poruszać się tylko jedną stroną. 

Zgłaszał ten fakt do Urzędu. 

 

Radny Leon Psyk - końcem października początkiem listopada 2015 r. były wstawiane szyby na 

przystanku autobusowym w Poczołkowie. Półtora tygodnia temu ktoś wjechał w przystanek, szyba 

została cała, natomiast słupek boczny został wygięty a szyba wisi.  W związku z powyższym zapytał, 

czy we własnym zakresie wyprostować i wyciągnąć tą szybę czy zostawić. 

 

Radny Konrad Jendrzej - zapytał, czy w Stacji Opieki Caritas będzie zatrudniona dodatkowa osoba. 

 

Radna Dorota Wons - to co wie od samej Iwony Rybol, że będzie zatrudniona na pół etatu jako 

stażystka od 01 lutego 2016 r. 

 

Sołtys Osiecka Piotr Okwieka - zapytał, co będzie z drzewami w Osiecku, prosił również  o śmietniki 

obok przystanku autobusowego  oraz przy klubie. 

 

Radna Edyta Czeredrecki - zapytała, czy będzie zakładana lampa koło państwa Krajewskich. 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig - na ulicy Stawowej w Radawiu jest budowa całej linii 

energetycznej, czy będą tam zawieszane lampy, sprawa ta była już kilkakrotnie poruszana. 

 

Radny Wilhelm Rybol - odniósł się do artykułu  z informatora listopadowego, na spotkaniu roboczym 

w grudniu rozmawiano o tych artykułach i pan Radca wyraził zdanie, że treść tego artykułu nie była 

stosowna. W styczniowym artykule zamieszczonym informatorze odniósł wrażenie, że jest odwrotnie 

iż „część radnych jest tak głupia, że nie wie za czym głosuje, że dopiero Wójt musiał wyjaśnić o co 

chodzi”. Uważa, że nie jest to napisane tak jak powinno być i stwierdził iż,  nie on sam odniósł takie 

wrażenie. 

 
Sołtys Zębowic Gabriela Respondek – w imieniu swoim i mieszkańców zapytała o dwie sprawy: 

1/ czy jest możliwość uruchomienia autokaru albo autobusu do Olesna, ponieważ osoby nie mają jak 

dojechać do lekarza, 

2/ czy będzie pediatra dla dzieci w przychodni w Zębowicach ponieważ są przypadki, że trzeba w 

nocy z dziećmi jechać na pogotowie. 

 

Radna Dorota Wons – poinformowała, że zgłaszała na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty  sprawę 

autobusów firmy LUZ, które nie zabierają wszystkich pasażerów, którzy chcą jechać z Opola do 

Zębowic, ponieważ te busy są małe i uczniowie zajmują już pierwsze miejsca na pierwszym 

przystanku. Potem na kolejnych przystankach są starsi ludzi, którzy np. jadą do lekarzy czekają na 

przystanku a autobus ich nie zabiera, przyhamuje, że jest ale nie staje bo jest już pełny. Zasugerowała 

żeby napisać jakieś pismo do dyrekcji tej firmy aby o godz. 14:15 podstawili większy autobus. 

 

Radny Norbert Larisz- wniosek – na ulicy Stawowej na skrzyżowaniu w kierunku ul. Żwirowej                       

w Radawiu od dłuższego czasu tablice z nazwami ulic są uszkodzone i pokrzywione, trzeba by było 

je zrobić, poprawić. 

 

 



Punkt 7.    Podjęcie uchwał. 

 
Przed uchwalaniem uchwał Wójt  Waldemar Czaja zwrócił się do radnych z prośbą o wprowadzenie 

do porządku obrad dwóch projektów uchwał tj. uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę                    

finansową, które zostały odrzucone, ponieważ pozostałe opierają się na bazie tych dwóch uchwał. 

Argumentował to tym, że nie mając uprawomocnionej uchwały budżetowej nie będzie można                   

podpisać porozumienia w sprawie robienia drogi od miejscowości Knieja w kierunku Grodźca,                  

termin składania wniosku jest od 01.02 do 26.02 br. Nie wiadomo jak długo Regionalna Izba                       

Obrachunkowa, jeżeli dzisiaj nie będą podjęte te uchwały, będzie przygotowywała budżet. Jeżeli nie 

zostanie uchwalona uchwała, nie ma prawa być puszczony wniosek i możemy stracić wykonanie tej 

drogi. Założenie jest takie, że wniosek ma opiewać na 4.4 miliona zł, w dwóch etapach: zaprojektuj, 

i wybuduj. W związku z tym, że 60% tej długości drogi jest na terenie gminy Zębowice, a 40 % na 

terenie gminy Ozimek to Gmina Ozimek i Starostwo Powiatu Opolskiego miałoby po 314 tys. zł, 

natomiast Gmina Zębowice i Starostwo Oleskie po 440 tys. zł. wkładu własnego. W dalszej części 

podkreślił że, nie wie czym radni się kierowali i sugerowali, czy te pieniądze są „przejadane”. Nigdy 

naszą intencją nie było żeby kogokolwiek obrażać, jak trzeba to zawsze wyjaśnia się pewne rzeczy. 

Mówione było na spotkaniach, że jeżeli pojawiają się jakieś niedomówienia, czy inne sformułowania, 

to trzeba je sobie wyjaśniać są rzeczy, które należą do organu wykonawczego Gminy, którym jest 

wójt a radny nie musi się tym zajmować.   

Jednocześnie podkreślił, że budżet to poważna sprawa, ustawowy termin 31.01.2016 r., natomiast 

złożenie wniosku (termin do 26.02 br.) jest również zasadny, ponieważ był  długo i skrupulatnie przy-

gotowywany na tą drogę. Jeszcze raz poprosił o przemyślenie, ponieważ jak  go nie złożymy to będzie 

się miało pretensje do siebie, że ten wniosek nie został złożony. 

 

Następnie poprosił Przewodniczącą Gabrielę Buczek o możliwość wprowadzenia do porządku obrad 

tych dwóch uchwał, aby można było te kolejne uchwały podjąć. 

 

Radny Marcin Dragon – poinformował, że czekają na odpowiedź z RIO i zapytał jeszcze w sprawie 

drogi. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jak nie będą dzisiaj podjęte te uchwały, gdzie Gmina Zębowice walczyła o 

to, natomiast w ogóle nasz wniosek nie miał być brany pod uwagę. Pewne rzeczy są strategiczne, jak 

budowa drogi, gdzie poprzez Starostę Oleskiego  i poparcie radnych gminy Ozimek musieliśmy 

wpłynąć na Starostę Opolskiego,  aczkolwiek udało się to przeforsować. To jest trudne aby                           

wywalczyć na tym szczeblu zgodę kilku jednostek samorządy terytorialnego a teraz tutaj rozbijamy 

się i chcemy to  wykluczyć. 

 

Radca prawny Michał Pawełczyk – ponieważ pracował również przy tym projekcie, dodał, że jest to 

jedyna okazja na 50 lat, ponieważ kończy się okres finansowania, a to jest bardzo ważne połączenie 

gminy Zębowice z Opolem. Wszyscy jeżdżą w kierunku Grodźca i wiedzą jaka jest tam droga.  Wie 

jak przez ten temat Wójt przez trzy – cztery miesiące miał intensywnych działań. Inwestorem ma być 

Powiat Oleski, wartość zadania to 4.4 mln. Jest to tzw. ostatnia „schetynówka”, później już nie będzie 

finansowania i nigdy ta droga nie zostanie doprowadzona do stanu. Radni z Ozimka się zaangażowali 

i pan Starosta Lakwa, teraz Gmina która jest inicjatorem i której najbardziej zależało, odpuszcza, czy 

w ogóle się uda, bo punktacja będzie w zależności od sposobu łączenia dróg wyższego rzędu. 

W rzeczywistości jest to droga nazwana alarmowa dla czterdziestki szóstki dziewięćset jeden i to 

będzie ta wysoka punktacja a bez uchwały Rady Gminy Zębowice projekt może polec. Jest to                              

dramatyczna sytuacja, ponieważ są to ostatnie takie pieniądze z puli 2014 – 2020. 

 

Z-ca Damian Ledwig – odniósł się do wypowiedzi i stwierdził, iż drogi w projekcie uchwały                      

wieloletniej prognozie finansowej jak i  w uchwale budżetowej jako wkładu własnego nie ma. 

 



Radca prawny Michał Pawełczyk – jest to zadanie inwestycyjne Powiatu Oleskiego i ustawa                                

o finansach publicznych i ustawa nasza gminna pozwala, bo to jest w relacji, współdziałać                              

w wykonaniu.  Inwestorem jest Powiat Oleski ponieważ jest to droga powiatowa, współinwestorem 

jest Powiat Opolski bo na odcinku od Koziorów do Grodźca jest to droga powiatu opolskiego a gminy 

partycypują. Poza tym jeżeli istnieje kilka jednostek gminnych to punktacja jest wyższa. Im więcej 

gmin to jest większa szansa. To nie jest zadanie własne gminy. 

 

Radny Norber Larisz – dlaczego nie można podjąć tej uchwały, w niektórych przypadkach też nie 

było uchwał a zobowiązania przeszły. Dodał, że są to efekty prowadzenia sesji. 

 

Wójt Waldemar Czaja – odpowiedział, że nie robi się nic bez zobowiązania uchwały budżetowej, na 

bazie tego dokumentu można wykonywać pewne zadania. Jeżeli nie ma uchwały budżetowej to działa 

się wyłącznie do 31 stycznia na prowizorium. 1 lutego nie ma prawa wójt podpisać żadnych umów, 

porozumień. 

 

Radca prawny Michał Pawełczyk – poinformował, że dopóki Regionalna Izba Obrachunkowa nie 

uchwali budżetu, Wójt na bazie tej uchwały, która by była dzisiaj podjęta, to jest jeszcze 7 dni                       

na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru i wtedy dopiero będzie podpisane                            

porozumienie pomiędzy Wójtem a Burmistrzem Ozimka, Starostą Oleskim i Starostą Opolskim.                  

Nie ma tej uchwały nie ma porozumienia. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zwrócił się do wójta, że w tej uchwale nie ma żadnej wyszczególnionej 

kwoty. 

 

Wójt Waldemar Czaja – ale jest dział drogi i tam są podane konkretne kwoty. 

 

Radca prawny Michał Pawełczyk – poinformował, iż sama uchwała nic nie mówi o zobowiązaniach, 

wykonanie uchwały jest podstawą do porozumienia czyli do zaciągnięcia zobowiązania przez te 

cztery jednostki wcześniej wymienione. Jest to zobowiązanie w stosunku do Powiatu Oleskiego, bo 

Powiat Oleski jest zobowiązany i muszą w tym montażu wykazać, że tyle pieniędzy jest z Zębowic, 

tyle z Ozimka i tyle z Opola i to musi być podpisane w lutym, bez tego nie może ruszać do projektu. 

 

Radny Konrad Jendrzej – dodał, iż od pierwszej sesji było walczenie o tą drogę, poprosił o rozsądek 

i o przegłosowanie aby wprowadzić do porządku obrad wycofane uchwały. 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – stwierdził, iż uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy                      

finansowej Powiatowi Oleskiemu można podjąć ponieważ w tej uchwale nie ma kwot. 

 

Następnie Przewodnicząca Gabriela Buczek zaczęła odczytywać projekty uchwał. 

                                                                                         

Punkt 7.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Oleskiemu 

 
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 X/76/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731


Punkt 7.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 

 
 

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 X/77/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 7.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 
Radna Dorota Wons –  zapytała, czy nasi pacjenci, którzy potrzebują iść na odwyk mogą się również 

leczyć w przychodni w Ozimku. 

  
Wójt – raczej nie, ponieważ podpisane jest porozumienie z Olesnem. 

  
Radna Dorota Wons – czy jest dużo naszych mieszkańców, którzy korzystają z takiej pomocy. 

 
Wójt – poinformował, że tego nie wie jaka jest liczba osób,  ale dużo jest prowadzonych badań 

psychotechnicznych, czy psychologicznych  i psychiatrycznych i w skali roku jest to poważny 

wydatek  na ten cel, ponieważ coraz więcej przybywa nam niebieskich kart a to wiąże się                                      

z alkoholizmem. Wtedy są powoływane komisje i przeprowadzana jest cała procedura, a to z kolei 

obciąża nam budżet. Kiedyś tego nie było, w ostatnich roku to się spotęgowało. 

 
Radny Norbert Larisz – ile jest osób w komisji. 

 
Wójt – obecnie w składzie komisji są 4 osoby, ale może być ich 5, ponieważ musi być w składzie 

komisji przedstawiciel z Policji. Prowadzane są rozmowy z Komendantem Policji na ten temat. 

Komisje odbywają się co 4 – 5 tygodni, uzależnione to jest od wpłynięcia wniosku o założeniu 

niebieskiej karty. W ciągu 7 dni muszą zebrać się i podjąć decyzje. 

 

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 X/78/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 7.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska 

sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu 

powiększenie terytorium Opola. 

 
 

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


Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 

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 X/79/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 7.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 

Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

współfinansowanie – współprowadzenie Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach  - Opolu” 
 

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 X/80/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 7.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Strategii Rozwoju 

Gminy Zębowice 

 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i oddała głos panu Wiesławowi Sagan. 

 

Wiesław Sagan – autor Strategii Rozwoju Gminy Zębowice, na wstępie podziękował za współpracę 

i pomoc  w realizacji strategii. Następnie omówił działania i na czym polega strategia w gminie. 

Poinformował o zakończeniu działań związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Zębowice. Podkreślił, że wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w tworzeniu 

dokumentu. Działania polegały na identyfikacji celów i zadań, które mają zapewnić rozwój 

gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej społeczności lokalnej. Wyraził przekonanie, że nowa 

Strategia będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Zębowice. Ponadto              

w kolejnej perspektywie zwiększą się szanse Gminy na pozyskanie zewnętrznych środków 

finansowych na istotne dla rozwoju przedsięwzięcia i zasoby, które Gmina posiada ale musi 

odpowiednio je wykorzystać, podkreślając, iż istotny jest zrównoważony rozwój. Powinna być 

odpowiednia ocena ryzyka, która umożliwia podjęcie odpowiednich przedsięwzięć w celu  uniknięcia 

błędów w swoich zamierzeniach. 

Na koniec jeszcze raz podziękował wszystkim za aktywny udział i współpracę w pracach nad 

Strategią Rozwoju Gminy Zębowice. 

 

 

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 X/81/16 – 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


 

Punkt 7.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Zębowice do realizacji w ramach  partnerstwa z powiatem 

Opolskim i Gminą Ozimek przedsięwzięcia Powiatu Oleskiego pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 17380 Grodziec – Zębowice na odcinku 

Grodziec – Knieja”. 

 

 
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 X/82/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 7.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji 

statutowej Rady Gminy Zębowice 

 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że do komisji statutowej 

należy opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną, 

czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, opiniowanie zasad i trybu postępowania Rady i jej organów 

oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów prawa miejscowego do prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym zwłaszcza przygotowywanie projektu zmian Statutu Zadaniem doraźnej 

Komisji Statutowej będzie analiza obowiązującego Statutu Gminy Zębowice. 

 

Radca Prawny – Michał Pawełczyk wyjaśnił jak wygląda praca i współpraca między gminą a radnymi, 

którzy zostaną wybrani do komisji. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w skład komisji weszli wszyscy przewodniczący 

poszczególnych komisji Rady Gminy oraz przewodnicząca Rady Gminy i z-ca przewodniczącej Rady 

Gminy, tj.: 

 

1. Gabriela Buczek 

2. Damian Ledwig 

3. Konrad Jendrzej 

4. Dorota Wons 

5. Krzysztof Kurowski 

6. Maria Wróbel 

 

 

Wobec braku sprzeciwu i uwag oraz innych 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 X/83/16 – 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


Punkt 7.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska 

Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

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 X/84/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 8.  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. 

 

 

Wójt Waldemar Czaja poinformował, że w sprawie ustawienia znaku przed cmentarzem w Radawiu 

odnośnie zakazu parkowania dla pojazdów o całkowitej masie powyżej 3,5 tony, zwróci się                      

w powyższej sprawie o interwencję i wyśle  kolejne pismo do Starostwa Powiatowego w Oleśnie                

z uwagi na to że parking znajduje się w ciągu drogi powiatowej. 

 
 

Wójt Waldemar Czaja odnosząc się do kwestii zimowego utrzymania dróg, poinformował że jest 

dwóch przewoźników, którzy wygrali przetarg, natomiast sprawa zostanie wyjaśniona z 

przewoźnikami odpowiadającymi za ich  zimowe utrzymanie. 

 

Wójt Waldemar  Czaja – w sprawie wstawienia szyby na przystanku autobusowym w Poczołkowie,  

poprosił aby zabezpieczyć tę szybę, a gmina skontaktuje się z wykonawcą tego przystanku ponieważ 

każdy przystanek ma certyfikat i spróbuje coś w tym temacie zrobić. 

 

Wójt Waldemar Czaja - w sprawie zatrudnienia w Stacji Opieki Caritas dodatkowej osoby 

poinformował, że  jest już prowadzona rozmowa między P. Iwoną Rybol a Zarządem Caritas                 

w Kluczborku. Dodał, że międzyczasie się już wyjaśniło i wiadomo, że w  ośrodku Caritas będzie od 

lutego br. zatrudniona dodatkowa osoba na 1/2 etatu. 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o lampy dla państwa Krajewskich, poinformował, że projektant, 

który był wyłoniony przez Zakład Energetyczny dał im podkłady elektroniczne, na tych podkładach 

projektanci wykonali gotowy projekt całej modernizacji remontu sieci niskiego napięcia. Gmina 

uzgodniła z nimi, że mają być również lampy i w momencie jak zaczęli modernizację w kierunku p.  

Krajewskich zaczęły się problemy, ponieważ naraz słupy stanęły na środku ulicy a nie w granicach 

działek. Wtedy zostało zwołane stałe konsylium i przyjechał inny geodeta  z Opola, po pokazaniu 

wcześniejszych mapek odnośnie tej drogi okazało się, że tamten geodeta podkłady dał nie te, które  

miały być. Dlatego wstrzymano prace aby dokonać kolejnych pomiarów całego tego odcinka. Były 

problemy również z powiadomieniem stron ponieważ niektórzy przebywają za granicą a potrzebne 

jest ich potwierdzenie odbioru pisma - zawiadomienia o toczącym się postępowaniu.      

Sprawa trochę się przeciąga, wstępnie było określone, że modernizacja będzie zakończona w 

listopadzie ubiegłego roku, jednak obecnie nie wie jak daleko są posunięte prace projektowe. Ponadto 

poinformował, że w tych wszystkich działaniach, które dotyczą modernizacji sieci niskiego napięcia, 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731


tam gdzie jest to możliwe starają się również prosić o oświetlenie i polega to na tym, że projektanci 

projektują natomiast dopóki gmina nie zakupi lamp, nie wystąpi o warunki zabudowy,  nie zleci 

wykonania TAURUNOWI i dopóki się nie zakończy ta procedura związana z doprecyzowaniem 

słupów w odpowiednim miejscu i nie będzie zatwierdzony projekt  to tych lamp nie będzie. 

 

Wójt Waldemar Czaja - jeśli chodzi o ulicę Stawową w Radawiu, poinformował, że 3 lata temu, po 

raz pierwszy uzgodniono projekt i wtedy był inicjatorem aby te słupy przeprojektować i żeby na tej 

ulicy od razy zrobić oświetlenie uliczne, to trwało dosyć długo. Po dwóch latach przyszedł kolejny 

projekt bez oświetlenia ulicznego i znowu było ponawianie aczkolwiek  po drugim ponowieniu udało 

się zaakceptować ten odcinek ale od p. Hańć w kierunku p. Niemiec. Natomiast drugi odcinek od p. 

Hańć w kierunku p. Warzechy nie był ujęty. Na bazie tego wykonawstwa firma zwróciła się o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy dla celu publicznego i tak samo jest zaprojektowany ten odcinek z 

tym przewodem oświetleniowym. Jest to ta sama zasada, że Rada Sołecka będzie musiała wyodrębnić 

ze swojego budżetu środki na lampy.   

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o artykuł styczniowy poinformował, że jeżeli ktoś  źle odbiera 

informacje w nim zawarte, to prosiłby aby pokierować go  od razu do niego, żeby od razu wyjaśnić 

sobie  na gorąco ponieważ w tych artykułach nie ma żadnego podtekstu, chęci żeby kogokolwiek 

obrażać. Przekazywane są rzetelne informacje dla budowania a nie przeszkadzania, czy ewentualnie 

udowadniania, że coś było nie tak. Poprosił również przekazać osobom, iż nikt z nas, ani osoby które 

przygotowują artykuły nie dążą do tego aby się nawzajem niszczyć tylko wspólnie wypracować 

pewne cele i zadania i je realizować.   

  

Wójt Waldemar Czaja  odnosząc się do sprawy związanej z wycięciem drzew w m. Osiecko 

oświadczył, że sprawa zostanie rozpoznana w celu podjęcia stosownej decyzji. Sprawa jest 

skomplikowana ponieważ drzewa znajdują się na prywatnej posesji, której właścicielka zmarła. 

 

 

Wójt Waldemar Czaja – jeśli chodzi o uruchomienie autobusu do Olesna  w godz. ok. 10:00 stwierdził, 

że będą prowadzone działania jednocześnie w ślad za tym pójdzie pismo w celu  uruchomienia w 

tych godzinach dodatkowego kursu autobusu do Olesna, Ponadto podkreślił, iż tę trasę obsługuje 

firma PARASOL, natomiast, żeby ta firma mogła uzyskać zezwolenie na przejazd, to musi być 

decyzja zarówno Marszałka Województwa Opolskiego jak i Marszałka Województwa Śląskiego, 

ponieważ jest to kurs: Lubliniec – Dobrodzień – Zębowice - Olesno. 

 

W dalszej części Wójt Waldemar Czaja poinformował, że podobna jest sytuacja z pediatrą, rozmawiał 

już z dr Bańczykiem na ten temat, lecz dr Bańczyk odpowiedział mu, iż jest deficyt jeśli chodzi o 

pediatrów  i nikt nie jest zainteresowany podjęciem pracy w przychodni. 

Jednocześnie oświadczył, że spróbuje napisać ogłoszenie, że jest poszukiwany lekarz pediatra do 

Ośrodka Zdrowia w Zębowicach. Jeśli osoba by się zgłosiła dr Bańczyk musiałby ją zatrudnić, 

ponieważ jest lekarzem pierwszego kontaktu. 

 

Wójt Waldemar Czaja – w sprawie  podstawienia większego autobusu  stwierdził, że będą 

prowadzone rozmowy z prezesem firmy LUZ aby w godz. popołudniowych podstawili większy 

autobus z Opola do Zębowic. 

 

 

Wójt Waldemar Czaja co do  sprawy dotyczącej tabliczek z nazwami ulic oświadczył, że jest to 

sprawa będąca w gestii Rady Sołeckiej.                 

 

Wójt Gminy Waldemar Czaja  poinformował również, że została podpisana przez  Prezydenta R.P. 

ustawa, która daje rok czasu samorządom i rolnikom na uporządkowanie spraw własnościowych. 



Jeśli przez ten okres właściciele nie zrobią postępowań spadkowych to udziały przejdą na rzecz 

gminy lub starostwa powiatowego na terenie której ta wspólnota się znajduje. Sprawa jest bardzo 

ważna, a ze względu na jej skomplikowany charakter również czasochłonna. Dlatego te osoby lub 

wspólnoty, które do tej pory nie uregulowały spraw własnościowych powinny to zrobić jak 

najszybciej. 

                                                                                                                                                                    
 

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

27 października 2015 r. i 24  listopada 2015 r. 
 

Radni przyjęli protokoły z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r.                                

i 24 listopada 2015 r. 

 

Punkt 10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X sesji Rady Gminy 

Zębowice VII kadencji o godz. 15:50. 

 

 

Protokołowała:                                                    Prowadząca obrady: 

                                                                           Przewodnicząca 

                                                                                                         Rady Gminy Zębowice 

Monika Nowak                                                                                    Gabriela Buczek 

 

 


