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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2016 

z XVI sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 21 listopada 2016 roku w godz. 13:00 -14:40 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W sesja uczestniczyło 12 radnych (na 15 ogółem) 

Radni nieobecni: 

1/ Erwin Wencel 

2/ Paweł Grzesik 

3/ Wilhelm Rybol 

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu). 

 

Od godziny 14:00 uczestniczyło na sesji Rady Gminy Zębowice 11 radnych, ponieważ radna Edyta  

Czeredrecki w trakcie omawiana uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice, opuściła 

salę narad. 

Numery podjętych uchwał: XVI/118/2016 – XVI/125/2016 

 

 

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

Dzikowska – Skarbnik Gminy, Michał Pawełczyk – radca prawny, Zdzisław Szuba, pracownicy 

urzędu oraz sołtysi  – listy obecności stanowią załącznik  do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice, 

2) zmiany uchwały Nr XIV/113/2016, 

3) zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok, 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

6) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

7) nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice, 

8) zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury–Gminnego 

Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach. 

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej27września2016 r. 

10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

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

 

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

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. 
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Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady poinformowała, że proponowany porządek sesji radni 

otrzymali przy zaproszeniu, jednocześnie zgłosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie poparcia apelu Gmin. 

Radna – Dorota Wons  złożyła wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projekt zmieniający 

uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, argumentując, to tym, że statut  GOIKiCz powinien być 

przeanalizowany i pewne zapisy przedyskutowane. Zaproponowała, aby najpierw na posiedzeniu 

Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy popracować nad Statutem, a następnie poddać pod 

głosowanie, na następnej sesji. 

Wójt poparł wniosek Radnej i dodał, że jest to dobry pomysł, ponieważ pomiędzy sesjami będzie 

omawiany budżet na 2017 r., to przy okazji na Komisji  Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki 

Społecznej będzie także możliwość, żeby szerzej się zapoznać  zapisom w statucie. Natomiast na 

następnej sesji przyjmie się z poprawkami, które wniesie Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z 

wprowadzonymi zmianami, który jednogłośnie został przyjęty. 

 

Porządek obrad po głosowaniu: 

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) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice, 

2) zmiany uchwały Nr XIV/113/2016, 

3) zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok, 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

6) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

7) nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice, 

8) poparcia apelu Gmin. 

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowic odbytej27września2016 r. 

10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów           

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Radny Krzysztof Kurowski – zwrócił się o wycięcie krzaków za budynkiem byłej straży w m. Łąka, 

mieszkańcy prosili aby to uporządkować; 
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Radny Konrad Jendrzej – zgłosił ponaglenie remont przepustu po  wyrwanych dębach. Zrobiła się 

tam wielka wyrwa i obecnie jest tam bardzo niebezpiecznie; 

 

Radna Marianna Dylka – zapytała o stan prac w budynku po byłej szkole w Kadłubie Wolnym,  oraz 

zgłosiło o nienależytym łataniu ubytków na drogach; 

 

Sołtys Radawia Marian Królak – poinformował o szkodach czynionych przez bobry za stawem w 

Radawiu, złożył propozycję, aby się tym problemem zainteresować; 

  

Sołtys Kniei Teresa Twardawska – poruszyła sprawę wycięcia dębów przy sali OSP w Kniei, 

jednocześnie pytając, czy będą usuwane i  kiedy; 

 

Sołtys Radawia Marian Królak – zgłosił o długim oczekiwaniu na wymianę niesprawnych lamp  w 

Radawiu, dodał, że ten fakt był zgłaszany do Urzędu Gminy; 

 

Radny Norbert Larisz – zapytał o uczestnictwo w obradach sesji radnego Rady Powiatu; 

 

Radna Edyta Czeredrecki – zapytała, kto jest odpowiedzialny za obejście i za uporządkowanie 

zapuszczonego terenu obok magazynu na osiedlu w Zębowicach;                 

 

Radny Marcin Dragon – zapytał, jak wygląda sprawa odśnieżania dróg powiatowych i prowadzeniem 

przetargów w cyklu kilkuletnim; 

 

Sołtys Kniei Teresa Twardawska – zapytała o termin rozpoczęcia remontu drogi  Grodziec – Knieja. 

 

 

Punkt 5.    Podjęcie uchwał. 
 
Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice, 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 
Po odczytaniu projektu uchwały Maria Wróbel  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej potwierdziła, 

że Komisja się odbyła, wszyscy członkowie w niej uczestniczyli, odsłuchali  nagrania z sesji z dnia 

27.09.2016 r. Jednocześnie wszyscy członkowie Komisji zgodnie zagłosowali i ustalili, że skarga jest  

bezzasadna i nieuzasadniona. Dodała, że również ustalono uczestniczących na sesji, gdzie 

potwierdzono, że w obradach nie uczestniczyli mieszkańcy. 

    

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

projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

/Uchwała nr XVI/118/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał pana Radcę Prawnego – w jakim czasie skarżący 

powinien otrzymać powiadomienie o sposobie załatwienia skargi. 

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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Radca Prawny Michał Pawełczyk – odpowiedział, że niezwłocznie, do dwóch tygodni maksymalnie. 

   

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIV/113/2016, 

 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 
Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zwrócił się do pana Radcy Prawnego – czy rozeznał treść 

uchwały. 

  

Radca Prawny Michał Pawełczyk – potwierdził, że rozeznał ją bardzo dobrze wspólnie z panią 

Sekretarz. Dodał, że  były to uwagi wynikające z organu nadzoru, aby pouczenie było w uchwale, a 

nie jak do tej pory w piśmie, które Przewodnicząca kierowała do skarżącego. Sprawa została 

uzgodniona z Organem Nadzoru w Opolu i  zapewne uwag już nie będzie. 

 

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XVI/119/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

Zębowice na 2016 rok, 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 
Radna Dorota Wons –  zapytała o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

  
Skarbnik Irena Dzikowska – poinformowała, że tak brzmi pełna nazwa tego rozdziału w opiece 

społecznej, pomimo, że u nas nie ma takiego centrum, ale są odprowadzane z tego działu składki na 

ubezpieczenia  zdrowotne z niektórych świadczeń z pomocy społecznej. 

 

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12  głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XVI/120/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały oraz jednocześnie poinformowała, że 

przedstawione stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na komisjach. 

 

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12  głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XVI/121/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i poprosiła panią Renatę Lisy o omówienie 

stawek podatku od środków transportowych w części dot. naliczenia niniejszego podatku dla  gminy 

Zębowice. 

 
Pani Renata Lisy poinformowała, że w tej uchwale ustala się stawki podatku od środków 

transportowych, natomiast stawki, które dot. naszej gminy to: 

- pkt 1 od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

ppkt b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie  -   1.340 zł, 

- pkt 3 od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton: 

ppkt b) o liczbie osi – trzy, równej lub wyższej niż 25 ton - 2.700 zł, 

- pkt 7 od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.600 zł 

- pkt 10 od autobusu,  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- równej lub większej niż 22 miejsca –  2.403,69 zł. 

Na koniec stwierdziła, że to są wszystkie stawki, z których na tą chwilę są naliczane podatki na terenie 

gminy, natomiast uchwała musi być podjęta w całości. 

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XVI/122/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Następnie poinformowała, że 04.11.2016 r. wpłynęło pismo Wójta o weryfikację wniosku o 

zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 01.01.2017 – 31.12.2017 

złożonego przez ZGKiW w październiku br. i odczytała projekt uchwały. 

 

Radny Marcin Dragon – zapytał, czy nie można byłoby zróżnicować tej stawki abonamentowej,  w 

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


6 

 

ten sposób, żeby osobom korzystającym ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie podwyższać stawki. 

 

Wójt poinformował, że nie można w ten sposób klasyfikować ludzi. Jest tylko możliwość podziału 

ze względu na odbiorców zbiorowych i indywidualnych. Jednak ze względu na to, że odbiorcami 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę są w znacznej większości gospodarstwa domowe, nie 

dokonano podziału odbiorców usług  na taryfowe grupy. Z tego powodu ustalono jednakową cenę za 

wodę dla wszystkich odbiorców usług. 

Koszty określone w taryfie zostały zaplanowane na podstawie kosztów poniesionych w roku 

obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf uwzględniając wzrosty kosztów wg 

prognozowanych średniorocznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

przeciętnego wzrostu wynagrodzeń na rok 2017. Natomiast niezbędne przychody ustalono 

uwzględniając m.in. koszty eksploatacji i utrzymania obiektów sieci wodociągowych, opłat za 

korzystanie ze środowiska, podatków i opłat, zakupu materiałów. Ze względu na ponoszenie stałych 

kosztów odczytów i rozliczeń postanowiono wprowadzenie stawki abonamentowej, dzięki której, 

koszty te będą pokrywane bez względu na wielkość sprzedaży. Dlatego zaszła konieczność podwyżki. 

Stawka opłaty abonamentowej wzrosła o 58 groszy, tj. o 29 groszy miesięcznie. 

Radna Marianna Dylka – zgłosiła, że w wcześniej omawianym budżecie było w uzasadnieniu, iż  

zwiększenia przychodów i kosztów dokonuje się ze względu na wyższe niż zaplanowano wpływy z 

opłat za wodę, więc dlaczego jest ta podwyżka. 

Wójt – większa sprzedaż, to  oznacza większe wpływy. Dodał, że jest w planach modernizacja stacji 

wodociągowej i te środki będą przeznaczone na ten cel.   

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XVI/123/16 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy we wsi 

Zębowice 

 

O godz. 2:00 obrady opuściła radna Edyta Czeredrecki. 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 

 
Wójt poinformował, że z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy zwróciła się właścicielka nieruchomości, 

na której obecnie trwa budowa domu, a przy której zlokalizowana jest droga przy Strażnicy OSP.  

Ustalono, że będzie to ul.  „Strażacka”. 

 

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11  głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

 

/Uchwała nr XVI/124/2016 – 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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Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia apelu Gmin 

 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Następnie poinformowała, że wpłynęły pisma o poparcie gmin, które mają być włączone do m. 

Opola. 

(pisma stanowią załącznik do protokołu) 

  

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

projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 11 głosach „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się nie było. 

 

/Uchwała nr XVI/125/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że każdy otrzymał w materiałach swoje wytyczne co do 

oświadczeń złożonych za 2015 r. i poprosiła, aby  je sprostować jeżeli takie zaistniały.   

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Punkt 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Radny  Norbert Larisz – zapytał, jak Gmina przygotowuje się do zmiany w oświacie. 

 

Wójt - informacja w tej sprawie będzie przekazana późniejszym terminie, ponieważ na obecną chwilę 

nie ma jeszcze wytycznych i uchwalonych wszystkich rozporządzeń. 

    

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

Wójt Waldemar Czaja, zanim udzielił odpowiedzi na zadawane przez radnych i sołtysów pytania, 

poinformował, że wcześniej na komisjach była mowa, iż gmina Zębowice miała zamiar w ramach 

PROW złożyć wniosek na zmodernizowanie stacji wodociągowej Knieja i wybudować przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Natomiast  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14.07.2016 r.,  wprowadziło kryteria, wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu 

określone dla poszczególnych województw, na podstawie których  przyznawano punktacje. Wtedy 

poinformowano, że z kryteriów wyboru Gmina otrzymała 11,5 punktu, górna granica 12 punktów, z 

tzw. „punktów regionalnych” Gmina otrzymała zero punktów, i wtedy wydawało się, że wniosek nie 

będzie mógł być złożony, ponieważ  nie uzyskano co najmniej 12 punktów. Jednak otrzymano 

wyjaśnienia z Ministerstwa, że punktowane mogą być również przydomowe oczyszczalnie. Mając 

taką podstawę został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wniosek na modernizację stacji 

wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalne dofinansowanie 

projektu wynosi 63.63 %  z możliwością odliczenia podatku VAT. Wartość wniosku to prawie 4 mln 

zł. 

Po czym Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło zaproszenie do przystąpienia do Związku 

Gmin Śląska Opolskiego,  aczkolwiek stwierdzono, że gmina do tego Związku przystępować nie 

będzie i nie skorzysta z propozycji, ponieważ wiąże się to z kolejnymi kosztami. 

 

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, zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana Wójta o 

udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Kolejno udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemar Czaja. 
 

- w sprawie wycięcia krzewów w m. Łąka poinformował, że będą one wycięte w okresie zimowym; 
 

- jeśli chodzi o przepust w Kniei stwierdził, że została podpisana umowa na przeprowadzenie prac 

remontowych, które zostaną wykonane w najbliższym czasie; 
 

- w sprawie budynku po byłej Szkole Podstawowej  w Kadłubie Wolnym oświadczył, że firma 

dzierżawiąca budynek zrobiła projekt i otrzymała pozwolenie na budowę. Firma złożyła również 

wniosek o dofinansowanie na rozbudowę, przebudowę i działalność domu opieki, lecz z braku 

środków nie otrzymała dotacji na powyższy cel. Drugi nabór planowany jest w 2018 r., dlatego też 

będzie poszukiwać środków poprzez kredyt z WFOŚ, albo w ramach partnerstwa cywilno -prawnego. 

Ponadto Wójt poinformował, że firma Kler zwróciła się o poddzierżawienie powyższego budynku na 

6 miesięcy w okresie zimowym. Temat był rozważany z Radcą Prawnym i Gmina wyraziła zgodę na 

takie rozwiązanie pod warunkiem, że dzierżawca przeznaczy  uzyskane z tego tytułu pieniądze  na 

cele podatkowo - czynszowe i prace  związane z realizacją dalszych zadań adaptacyjnych w tym 

budynku. 

Na koniec tego wątku Wójt potwierdził, na zapytanie radnego, że budynek będzie ogrzewany.   
 

- w kwestii dziur na drogach należących do powiatu zostanie skierowane stosowne pismo do Zarządu 

Dróg Powiatowych z prośbą  o interwencję; 
 

- nawiązując do szkód wyrządzanych przez bobry na terenie Radawia i innych miejscowości w naszej 

gminie poinformował, że jest pismo dyrektor RDOŚ informujące, że bobry mogą być wyłapywane  i 

odstrzeliwane przez łowczych; 
 

- jeżeli chodzi o  dęby przy sali OSP w Kniei poinformował, że będą wycinane i przycinane w okresie 

zimowym, tj. od 15 listopada do 28 lutego. Pewne prace będą wykonane w własnym zakresie, 

natomiast, te które nie będziemy mogli sami wykonać zostaną zlecone firmie zewnętrznej; 
 

- odnosząc się do problemu nieświecących lamp poinformował, że zgodnie z umową wymiana lamp 

przez firmę Tauron jest prowadzona raz w miesiącu. Dodał, że wszystko zależy od możliwości 

finansowej Gminy, dlatego jest ograniczona wymiana żarówek, czy ewentualnie naprawa. Natomiast 

informacje o potrzebie wymiany żarówek należy zgłaszać do Urzędu Gminy, ponieważ jest 

prowadzony rejestr zgłoszeń; 
 

Wójt oświadczył, że zostanie przekazana radnemu Rady Powiatu informacja na temat uwag 

dotyczących  dróg powiatowych; 
 

- w sprawie zapuszczonego obejścia wokół magazynu na osiedlu w Zębowicach, przypomniał, że 

właściciel lub zarządca danego terenu jest zobowiązany utrzymać nieruchomość w dobrym stanie. 

Dodał, że zostanie wysłane stosowne pismo. 

 

- odnosząc się do kwestii odśnieżania dróg powiatowych stwierdził, że wielokrotnie rozmawiał z 

dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych,  aby zrobić  umowy kompleksowe  na zimowe utrzymanie 

dróg co poprawiłoby skuteczność i efektywność wykonywanych prac; 
 

- o terminie rozpoczęcia remontu drogi Grodziec - Knieja poinformował, że w lipcu br. został 

przeprowadzony przetarg na realizację tej inwestycji, w którym określono dwuletni okres jej 

wykonania. Obecnie prowadzone są prace geodezyjne i pomiarowe oraz ustalane procedury związane 

z przeprowadzeniem wycinki, lub przycięcia drzew, znajdujących się w pasie drogowym, bądź w 

granicy lasu, oraz sprawy związane, z wyjaśnieniem nieuregulowanych własności działek 

wchodzących częściowo w pas drogi powiatowej. W ramach tej inwestycji odcinek drogi - Grodziec 

granica gminy Zębowice będzie poszerzony oraz będzie położona nowa nawierzchnia. Natomiast 
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odcinek drogi znajdujący się na terenie naszej gminy będzie budowany od podstaw. W umowie 

zapisano, że wykonawca do czerwca przyszłego roku ma wykonać 30% planowanej inwestycji. 

 

Po wystąpieniu Wójta przewodnicząca Rady Gminy odczytała zaproszenie dla radnych na 

organizowaną w  8 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Domu Spotkań. konferencję z okazji 10-lecia 

Gminnej Izby Regionalnej w Zębowicach, w ramach cyklu historia lokalna na przykładzie wybranych 

miast i gmin w powiecie oleskim. 

Kolejno Wójt poinformował, że organizowana jest w dniu 24 listopada w Domu Spotkań zabawa 

andrzejkowa dla osób niepełnosprawnych. Na którą zaprosił wszystkich radnych. 

 

Radna Dorota Wons podziękowała w imieniu uczestników, za wkład finansowy w wyjazd do 

Kędzierzyna – Koźla na wielką galę szlagierów. 

 

Na koniec radna Marianna Dylka poinformowała, że szkoła w Zębowicach przystąpiła do 

akcji ,,Świat bez głodu”. Przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną  w ramach, 

której w dniach 5 i 7 grudnia, pod hasłem ,,Bądź dobry jak Święty Mikołaj,” będzie organizowana 

zbiórka publiczna.  W akcji zbierania funduszy uczestniczyć będą wolontariusze – uczniowie klasy 

VI Szkoły Podstawowej oraz grupa nauczycieli. 

 

 

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

27 września 2016 r. 
 

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

 

Punkt 10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

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

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 14:40. 

 

 

Protokołowała:                                                    Prowadząca obrady: 

                                                                           Przewodnicząca 

                                                                                                         Rady Gminy Zębowice 

Monika Nowak                                                                                    Gabriela Buczek 

 

 

 

 


