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Protokół do przyjęcia 

Protokół Nr  7/2016 

 

wspólnego  posiedzenia Komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej 

oraz Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Zębowice 

z dnia 14 grudnia 2016 roku. 

 

 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała o godz. 13:00 Przewodnicząca Komisji oświaty, kultury fizycznej, 

zdrowia i opieki społecznej Pani Dorota Wons, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że w 

posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne. 
 

W posiedzeniu Komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej  uczestniczyli: 

Dorota Wons – przewodnicząca komisji, 

Maria Wróbel – członek 

Marianna Dylka - członek 

Krzysztof Kurowski – członek 

Paweł Grzesik - członek 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: 

Maria Wróbel – przewodnicząca komisji, 

Barbara Dragon - członek 

Leon Psyk - członek 

Marianna Dylka - członek 

Dorota Wons – członek 
oraz 

Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy, 

Damian Ledwig  - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy, 

Irena Dzikowska - Skarbnik Gminy, 

Teresa Czaja- Sekretarz Gminy 

Cyprian Tkacz – Dyrektor GOIKiCZ w Zębowicach 

Monika Nowak – protokolant. 

 

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

Przewodnicząca komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Pani Dorota Wons  

przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Omówienie oraz zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

- zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach – dot. zmiany Statutu instytucji kultury, 

- zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok, 

- uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok, 

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 

- udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, 

- wynajmu lokali użytkowych, 
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skierowanymi pod obrady na sesję Rady Gminy w grudniu 2016 roku. 

4. Sprawy różne. 

5. Wolne wnioski, poinformowanie o przybyciu na sesję przedstawiciela Firmy Kler. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Radna Marianna Dylka – zgłosiła, aby wprowadzić do porządku obrad, kolejny punkt odnoście 

sprawdzenia umowy dot. wydzierżawienia budynku po byłej szkole w Kadłubie Wolnym z Firmą 

NIGA i Firmą KLER. 

Poinformowano, że na obecną chwilę jest to niemożliwe, ponieważ pracownik jest na wolnym, który 

miałby umowę dostarczyć i przedłożyć. Aczkolwiek potwierdzono, że na sesję będzie przygotowana. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił, że posiedzenie komisji jest przez niego nagrywane. 

 

Ad.3 Omówienie oraz zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby zacząć od zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w 

Zębowicach – dot. zmiany Statutu instytucji kultury, dodała, że na ostatniej sesji zgłosiła, żeby jeszcze 

raz przeanalizować statut GOIKiCZ, ponieważ w § 8 są takie „hasła”, które nie będą  używane, 

ponieważ zapisy są martwe i pewne rzeczy są na „wyrost”. Następnie odczytała fragment  § 8  ust. 2 

statutu,  „Ośrodek może w szczególności:  

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, konkursy czytelnicze, odczyty, przeglądy, turnieje, 

wyjazdy młodzieży na basen, do teatru itp., udostępniać czytelnikom i internautom zbiory książek, 

czasopism, płyt CD, Internetu, itp.; 

2) prowadzić naukę języków obcych; 

3) prowadzić impresariat artystyczny; 

4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne, 

5) prowadzić działalność wydawniczą; 

6) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi zakresu kultury, 

7) prowadzić edukację plastyczną w różnych formach; 

8) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego; 

9) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego; 

10) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe); 

11) świadczyć usługi gastronomiczne; 

12) prowadzić inną działalność w zakresie kultury, czytelnictwa, informacji, rekreacji i edukacji 

wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej”. 

 

Po odczytaniu  fragmentu statutu  zabrał głos Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Cyprian 

Tkacz, który poinformował, że analizując statut również stwierdził, że niektóre zapisane punkty dot. 

niektórych usług, do tej pory nie były prowadzone. Jednakże kierując się pewnym doświadczeniem 

życiowym, w zakresie prowadzenia różnych przedsięwzięć, to bywają  takie sytuacje, że jak jest zakres 

zawężony pisząc projekt, wtedy trzeba podejmować uchwały o rozszerzeniu tego statutu. Dodał, że na 

obecną chwilę są to martwe zapisy, aczkolwiek może kiedyś będą miały jakieś zastosowanie. Jeżeli 

jest już coś zapisane i nie koliduje z działalnością Gminy w jego opinii „nie trzeba tego wykreślać”. 

Podkreślił, że działalność tego typu jak: usługi poligraficzne, sprzedaż dzieł sztuki, czy działalność 

gastronomiczna są to typowo działalności gospodarcze. Jeżeli Ośrodek Kultury w ogóle mógłby to 

prowadzić, musiałby zarejestrować działalność gospodarczą.  Z uwagi na przyszłościowe sprawy, 

których nie idzie przewidzieć, można jednak zostawić te zapisy, żeby w przyszłości nie trzeba było 
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rozszerzać tego statutu. Na koniec tej wypowiedzi stwierdził, że to są jego sugestie, natomiast decyzja 

należy do radnych. 

 

Przewodnicząca Komisji Dorota Wons oświadczyła, że ma odmienne zdanie, ponieważ wiele statutów 

przeczytała i nigdzie  z takimi ambitnymi zapisami się nie zetknęła. Dodała, że powinny być 

wprowadzone proste, najzwyklejsze rzeczy, których nie ma, np. „organizowanie czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i dorosłych”. 

Po czym wyłoniła się dyskusja w określeniu zapisów w statucie. 

 

 

Przewodnicząca komisji Dorota Wons –  stwierdziła, że pewne zapisy są do wykreślenia lub do 

zmiany. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – odniósł się do zapisu w § 9 „zarządzanie ośrodkiem może 

być powierzone osobie fizycznej lub prawnej, zwanej dalej „zarządcą”, przy czym zapytał                                    

o wydzierżawienie Gminnego Ośrodka Kultury oraz czy zarządcą może być ktoś zewnątrz. 

 

Pan Dyrektor Cyprian – wyjaśnił, że zapis „zarządca” wprowadziła w 2012 r. nowelizacja ustawy o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, i jest tylko dostosowaniem do zapisu 

ustawowego.  Ustawa mówi, że instytucją kultury może kierować dyrektor, bądź zarządca. Zarządca 

jest to jakaś osoba zewnątrz. „Zarządca” to bardziej chodzi o nazwę w sensie dyrektor lub zarządca. 

Ustawa pisze, że zarządca to osoba fizyczna bądź prawna. 

 

Przewodnicząca komisji Dorota Wons – dopytała o  znaczenie zapisu w § 9 ust. 3, w którym jest, że   

„ do  zakresu działania dyrektora lub zarządcy należy w szczególności: pkt 5, ustanawianie i odwoły-

wanie pełnomocników”. 

 

Pan Dyrektor Cyprian Tkacz – ten zapis daje możliwość dyrektorowi, który chciały udzielić 

pełnomocnictwa komuś, kto reprezentowałby go na zewnątrz, załatwiając pewne sprawy w jego 

imieniu. Natomiast jeżeli pełnomocnictwo ustanie, odwołuje się go, w tej konkretnej sprawie, do której 

był powołany. 

 

Przewodnicząca komisji Dorota Wons – dodała, że w § 9 pkt 8 statutu jest sporządzanie rocznego 

sprawozdania z działalności Domu Kultury, jednocześnie wspomniała, że radni na sesję zawsze 

otrzymują sprawozdanie ze szkoły i przedszkola, więc czy instytucja kultury też nie powinna 

przedstawić rocznego sprawozdania na sesji. 

    

Pan Dyrektor Cyprian Tkacz – stwierdził, że jeżeli będzie na koniec roku sprawozdanie sporządzone, 

to na następną sesję przekaże. 

 

Po przeanalizowaniu tematu stwierdzono, że co roku sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury było sporządzane i przedstawiane. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – odniósł się do kwestii zarządzania przez osoby fizyczne lub 

prawne, jednocześnie proponując, jeżeli zapis nie jest konieczny, jego wykreślenie. 

 

Pani Skarbnik I. Dzikowska wraz z panem Dyrektorem C. Tkaczem stwierdzili, że ten zapis jest 

dostosowany do przepisów prawa i nie można go znieść. 

 

Pan Dyrektor Cyprian Tkacz – dodał, że przy składaniu projektu na remont biblioteki otrzymał 

odpowiedź, że obecny statut jest nieaktualny. Z tego powodu projekt nie był rozpatrywany,  Komisja 
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Oceny stwierdziła, że nie będzie zajmować się tym projektem, gdyż statut nie jest dostosowany do 

zapisów ustawowych. Dodał, że dyrektor jest pracownikiem instytucji kultury, natomiast zarząd 

sprawowany jest z zewnątrz, jako przez system menadżerski. Podsumowując podkreślił, że jeżeli statut 

będzie dostosowany do wymogów ustawowych, wtedy na przełomie m-ca stycznia lub lutego będzie 

można złożyć nowy wniosek, ponieważ jest kolejny termin naboru na składanie projektów do 

ministerstwa o remont biblioteki. 

 

Przewodnicząca komisji Dorota Wons poddała pod głosowanie o wprowadzeniu poprawek oraz 

wykreśleniu pewnych punktów w § 8. 

 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 5, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 2. 

   

Przystąpiono do wprowadzania poprawek w § 8 statutu. W wyniku dyskusji wprowadzono zmianę w 

punkcie 3. - wykreślono „mecenat” wprowadzono „patronat”, następnie wykreślono pkt. 6, pkt. 9 i pkt 

11.  Po zmianach § 8 ust 2 statutu brzmi: „Ośrodek może w szczególności:  

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, konkursy czytelnicze, odczyty, przeglądy, turnieje, 

wyjazdy młodzieży na basen, do teatru itp., udostępniać czytelnikom i internautom zbiory książek, 

czasopism, płyt CD, Internetu, itp.; 

2) prowadzić naukę języków obcych; 

3) prowadzić patronat artystyczny; 

4) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne; 

5) prowadzić działalność wydawniczą; 

6) prowadzić edukację plastyczną w różnych formach; 

7) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego; 

8) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe); 

9) prowadzić inną działalność w zakresie kultury, czytelnictwa, informacji, rekreacji i edukacji 

wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej. 

 

Na koniec omawiania tego punktu Dyrektor C. Tkacz poinformował, że działalność statutowa  

Gminnego Ośrodka Kultury jest wtedy, gdy wynajmie salę osobie fizycznej i wystawi się jej fakturę 

za wynajem sali z przeznaczeniem na działalność statutową, która jest wolna pod podatku.      

 

Przewodnicząca komisji Dorota Wons poddała pod głosowanie § 8 statutu z wprowadzonymi 

poprawkami. 

 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 5, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 2. 

 

Następnie Przewodnicząca komisji Dorota Wons przedstawiła kolejny projekt uchwały do podjęcia na 

najbliższej sesji, tj. zmiany w budżecie gminy Zębowice na 2016 r. oraz poprosiła panią Skarbnik  

Irenę Dzikowską o przedstawienie tematu. 

 

Skarbnik I. Dzikowska – zaproponowała, aby omówić wszystkie projekty uchwał budżetowych 

całościowo, zmiana budżetu na  2016 r., wprowadzenie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

na 2016 r., uchwalenie budżetu na 2017 r., uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r. 
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oraz udzielenie pożyczki Instytucji Kultury. Wszystkie te uchwały muszą być sumarycznie tożsame i 

są ze sobą powiązane literalnie. W trakcie opracowywania projektu budżetu, w ciągu ostatniego 

miesiąca, pojawiła się możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego na termomodernizację Domu 

Spotkań.   Do dnia dzisiejszego czekamy od projektanta na ostateczną kwotę kosztów. Ta kwota będzie 

oscylowała wokół 500 tys. zł. Możliwość złożenia wniosku  z dnia 19.12.2016 r. została przedłużona  

do stycznia. Na chwilę obecną jest konieczność wprowadzenia dotacji celowej dla Instytucji Kultury 

na koszty własne, czyli 15% tej kwoty oscylującej wokół 500 tys. zł. Kwota ta będzie rozłożona na 

trzy części. Natomiast zawarta w uchwale zmieniającej budżet roku 2016, konieczna jest kwota                     

20 000 zł na sporządzenie audytu, w 2017 roku będą dalsze prace projektowe i przeznaczona kwota       

15 000 zł. Wykonawstwo nastąpi w 2018 r., dlatego ta kwota dotacji celowej dla Instytucji Kultury 

pojawia się w uchwale budżetowej na 2016 r. i w uchwale budżetowej na 2017 r. i w obydwóch  

wieloletnich prognozach finansowych. Zadanie będzie realizowane w przeciągu 3 lat. Dodała, że w 

uchwale budżetowej na 2017 r. są przygotowane materiały w załączniku, natomiast poprosiła, aby  

dokonać poprawki w uchwale budżetowej w § 2 – ustala się wydatki budżetowe na 2017 r. w łącznej 

kwocie bez zmian, natomiast zmieni się kwota 15 000 zł  między wydatkami bieżącymi a wydatkami 

majątkowymi. Dotacja dla Instytucji Kultury jest wydatkiem majątkowym, równocześnie dotacja ta 

pojawi się w załączniku inwestycyjnym, zał. nr 3 oraz w załączniku, gdzie są określone poszczególne 

dotacje. Jeżeli chodzi o środki na realizację tego zadania, jest jeszcze problem kwoty, która będzie 

nam zwrócona przez Urząd Marszałkowski. Tutaj były rozpatrywane 2 opcje, albo Gminny Ośrodek 

Kultury zaciągnie kredyt, albo Gmina udzieli Gminnemu Ośrodkowi Kultury pożyczki. Następnie 

Gminny Ośrodek Kultury po otrzymaniu tych środków z Urzędu Marszałkowskiego zwróci tę 

pożyczkę. Została wybrana opcja bez odsetkowa, dlatego na sesję zostanie przygotowana uchwała o 

udzieleniu pożyczki dla GOIKiCz. Po omówieniu tej kwestii odczytała projekt uchwały nie podając 

kwoty pożyczki. Ponadto poinformowała, że niniejsza uchwala musi być dołączona do wniosku 

aplikacyjnego, ponieważ warunkiem jest zapewnienie środków na realizację tej inwestycji. 

Dodała, że wszystkie materiały będą przygotowane na sesję. 

Pożyczka zostanie udzielona w 2018 roku i będzie opiewała na kwotę ok. 400 tys. zł. Inwestycja będzie 

zakończona w I półroczu, termin złożenia wniosku o zakończeniu inwestycji przypada na  30 września, 

w związku z powyższym środki te w 2018 roku spłynął z powrotem na konto budżetu gminy.            

 

Radny Leon Psyk – zapytał, na czym ma polegać termomodernizacja budynku Domu Spotkań, 

ponieważ kwota jest niemała. 

 

Dyrektor C. Tkacz – poinformował, że jest to kompleksowy remont tego budynku. Polegać ma przede 

wszystkim na kompleksowym remoncie dachu, ociepleniu zewnętrznym budynku, wymianie 

wszystkich okien i drzwi, wmontowaniu klimatyzacji, i wymianie całego systemu oświetleniowego 

oraz modernizacji ogrzewania. 

 

Skarbnik – dofinansowanie wyniesie 85%, natomiast po stronie gminy będzie kwota 15% całej dotacji.  

Dodała, że w dniu 29.11.2016 r. otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego w Oleśnie kwotę  324 000 zł z 

tyt. zwrotu podatku wraz z odsetkami - 27 531 zł. W związku, że nie zrealizowano wydatków w 

rozdziałach, dlatego można było dokonać zwiększenia planu w rozdziale Urzędu Gminy i wprowadzić 

dotację na termomodernizację Domu Spotkań. Dotacja w tym roku wyniesie 20 000 zł, w przyszłym 

15 000 zł, natomiast   w 2018 roku w zależności od wartości kosztorysowej. 

W związkiem brakiem pytań odnośnie budżetu, pani Skarbnik przekazała, że jest opinia pozytywna z 

RIO w sprawie, zarówno o projekcie uchwały budżetowej, jak i o projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej. Na sesji będą odczytane. 

 

W następnej kolejności Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – poinformował, że na poprzednich 

komisjach były wniesione poprawki w inwestycjach. 
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Dofinansowanie na zakup wyposażenia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego z 25 000 zł 

zmniejszyli na 5 000 zł 

Pani Skarbnik odczytała pismo Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wparcia inicjatywy budowy 

wydziału lekarskiego. 

  

Przewodnicząca komisji Dorota Wons poddała pod głosowanie projekt uchwały z wprowadzonymi 

poprawkami na poprzedniej komisji – przeznaczyć 5 000 zł na zakup wyposażenia Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 6, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 1. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – dodał, że jest w planie inwestycji kwota 50 000 zł na 

dokumentację zagospodarowania terenu wokół stawu i zakup sanitariatów, w wieloletniej prognozie 

finansowej jest wpisany koszt łączny ok. pół miliona – 450 tys zł z dotacji. W tym przypadku również 

była propozycja, żeby te koszty podzielić i zagospodarować dwa tereny wokół stawu w Zębowicach i 

Radawiu. Na poprzednich komisjach powyższa propozycja została przegłosowana pozytywnie. Dodał, 

że  przede wszystkim chodzi o utwardzenie chodnika przy stawie w Radawiu w ramach tego programu.   

 

Skarbnik – uzupełniła, że jest możliwość aplikowania o środki  z osi „rybactwo i morze”, dlatego to 

zadanie jest zapisane. W ogóle żeby zgłosić wniosek aplikacyjny trzeba już mieć wykonaną 

dokumentację, kwota ta również została określona orientacyjnie, żeby zapewnić pozyskanie tych 

środków, które możemy otrzymać. Wniosek byłby składany przez Lokalną Grupę Działania, i istnieje 

duże prawdopodobieństwo, że otrzymano by te środki.  Dlatego inwestycja ta jest zapisana  w wykazie 

inwestycji finansowych i w wieloletniej prognozie finansowej, następnie potwierdziła, że zakres w 

inwestycji można rozszerzyć o zapis i dopisać Radawie. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – poinformował, że poprzednie komisje w tej sprawie 

wypracowały  stanowisko takie, żeby zagospodarowanie terenu wokół stawu było w Zębowicach i 

Radawiu, wykonanie pomostu i zakup sanitariatów. 

 

Przewodnicząca komisji Dorota Wons poddała pod głosowanie wniosek, dot. zagospodarowania   

dwóch terenów wokół stawu. 

 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 5, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 2.        

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zgłosił, że w wydatkach inwestycyjnych kwota 15 000 zł na 

posadowienie kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem osadowym na ogólnodostępnym boisku w 

Radawiu jest wzięta z funduszy sołeckiego bez woli mieszkańców sołectwa Radawie, ponieważ takiej 

kwoty na taką inwestycję w uchwale zebrania wiejskiego, uchwalając fundusz sołecki nie było. Środki 

były przeznaczone na inne cele. Przy czym poprosił, żeby nie wchodzić w fundusz sołecki ponieważ 

jest już rozdysponowany, I jak poprzednie komisje zaproponował, żeby kwotę  15 000 zł, która została 

zaoszczędzona z pieniędzy przeznaczonych na Wydział Lekarski przeznaczyć na dokończenie 

posadowienia kontenera sanitarnego, i nie zabierać z funduszu sołeckiego.   
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Radna Maria Wróbel – zasugerowała, żeby kwotę 15 000 zł podzielić na wszystkie sołectwa. 

 

W trakcie dyskusji zdania były podzielone, ale na koniec większością głosów ustalono, żeby 

przeznaczyć zaoszczędzone 15 000 zł na dokończenie postawienia kontenera sanitarnego i dokończyć 

całe przedsięwzięcie. 

 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 6, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 1.        

 

Ponadto pani Skarbnik odniosła się do załącznika inwestycyjnego i poinformowała, że jest również 

przekazanie dotacji 60 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dokumentację przebudowy 

dróg powiatowych w Zębowicach. Po czym odczytała pismo, które otrzymano od Starosty dot. 

inwestowania w infrastrukturę dróg powiatowych na terenie gminy Zębowice, przychylając się do 

tego, że potrzeby są jak najbardziej zasadne. Następnie dodała, że kwota  60  tys. zł przeznaczona dla 

Starostwa Powiatowego też jest na obecną chwilę niejako zawieszoną w próżni, ponieważ nie ma 

zapewnienia ze strony Starostwa o ich dofinansowaniu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca komisji Dorota Wons poddała pod głosowanie całość 

budżetu wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 6, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 1.    

 

Następnie Przewodnicząca komisji Dorota Wons przedstawiła projekty uchwał w sprawie wynajmu 

lokali użytkowych. 

Poinformowano, że dotyczy to dzierżawców tych nieruchomości, którym kończą się z końcem roku 

umowy, dlatego jest potrzeba podjęcia tych uchwał . 

Więcej uwag  nie wniesiono. 

 

Ad.4 – 5. 

Animator osób starszych Pani Dorota Wons przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności, 

zapoznając zebranych z wyjazdami i spotkaniami odbytymi w 2016 roku. 

(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

Następnie pani Sekretarz poinformowała, że zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowej uchwały 

dot. opłaty za przedszkolaków, ponieważ ustawa zmienia się w tym zakresie i od 01.01.2017 r. 

sześciolatki będą objęte subwencją odgórną i nie będzie można pobierać od nich opłaty 1 zł, którą  

wcześniej pobierano od wszystkich przedszkolaków od pobytu  powyżej 5 godz. Opłatą tą będą objęte 

tylko dzieci do lat 5. Dlatego jest potrzeba zmiany uchwały z 2013 r. Dodała, że projekt uchwały 

zostanie przygotowany i przed sesją przekazany radnym.   

 

W następnej kolejności Radna Marianna Dylka odniosła się do artykułu umieszczonego w 

Informatorze dot. poddzierżawienia budynku po byłej szkole w Kadłubie Wolnym dla Firmy Kler, 

odczytując jego fragment: „Wójt poinformował również, że firma Kler z Dobrodzienia chce 

poddzierżawić powyższy budynek dla swoich pracowników w okresie do sześciu miesięcy celem 
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przenocowania ich w tym miejscu. Gmina wyrazi zgodę na takie rozwiązanie jedynie pod warunkiem, 

że dzierżawca przeznaczy w całości uzyskane z tego tytułu pieniądze na cele podatkowe i czynszowe 

oraz sfinansowanie prac związanych z adaptacją budynku”. Po czym dodała, że jest jej bardzo przykro, 

że takie coś zaistniało, ponieważ takie słowa nie zostały wypowiedziane w czasie odbytej w 

poniedziałek sesji. 

Po czym wyłoniła się dyskusja. W wypowiedziach radnych było niezadowolenie z powodu  braku 

informacji, że Firma Kler będzie wydzierżawiać budynek dla swoich pracowników i będą  tam 

mieszkać osoby z Ukrainy. Stwierdzono, że taka informacja  powinno być przekazana na sesji lub 

przez zorganizowanie zebrania wiejskiego w Kadłubie Wolnym i przekazanie mieszkańcom, krótkiej 

informacji na ten temat.   

  

Następnie przewodnicząca RG  Gabriela Buczek przekazała, że na piątkowej sesji będzie 

przedstawiciel Firmy Kler i wszystkie wątpliwości wyjaśni.   

 

Radna Marianna Dylka – poprosiła, aby przygotować umowę dot. wydzierżawienia budynku w 

Kadłubie Wolnym dla Firmy Niga z Opola. 

 

Na koniec Wiceprzewodniczący Damian Ledwig poinformował, że będzie wnioskował na sesji, żeby 

na Komisji Rewizyjnej zapoznać się z treścią uchwały, jaka była podjęta w sprawie wynajmu tego 

lokalu i sprawdzenie umowy, o której wcześniej była mowa. 

 

Ad. 6 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za udział           

i zakończyła posiedzenie. 

 

 

 

 
 
     Protokołowała                    Przewodnicząca Komisji                                                                     

 
         Monika Nowak                                                                                                           Dorota  Wons 
    

 

 

 


