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                                                 P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2018         

z XXXI sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 27 czerwca 2018 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. 

Na sesji obecnych było 15 radnych - lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXXI/226/2018 – XXXI/232/2018 

 

Na wstępie powitała wszystkich radnych, Wójta Gminy, wraz z współpracownikami, sołtysów 

oraz mieszkańców obecnych na sali posiedzeń – 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 dyskusja 

2) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, 

 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice, 

 przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, 

5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Zębowice, 

6) przyjęcia i przekazania projektu „Regulaminu dostarczenia wody na terenie 

Gminy Zębowice” do organu regulacyjnego. 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 2017. 

7. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy 

Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

8. Informacja  o planowanych konsultacjach projektów uchwał w sprawie: 

- ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży, 

- zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

- odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

10. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 18 maja 2018 r. 

11. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

 



2 

 

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

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXI Sesji Rady Gminy. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych  ustawowego 

składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwał radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Przewodnicząca Gabriela Buczek wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5   

dwóch uchwał: w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Zębowice, oraz przyjęcia 

regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia. 

Po czym Wiceprzewodniczący Damian Ledwig wnioskował o wprowadzenie do porządku 

obrad na początku sesji, punktu: omówienie i wyjaśnienie uchwały z dnia 19 marca 2018 r.                   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ozimek. Argumentował to tym, że powstało 

nieporozumienie odnośnie dotowania odcinka remontowanej drogi gminnej Gminie Ozimek. 

Zgłaszając jednocześnie o cofnięcie jej jeżeli byłaby taka możliwość. 

 

Radca Prawny wyjaśnił, że gdyby miałby być to punkt porządkowy w porządku obrad to 

wymaga przygotowania się ze strony Wójta oraz pracowników, i jeżeli są jakieś 

nieprawidłowości należy je zweryfikować dokumentami. Aczkolwiek można wprowadzić taki 

punkt w porządku obrad na najbliższej sesji. Natomiast na dzisiejszej sesji może to być 

przedmiotem zapytania, o ile Wójt będzie w stanie na nie udzielić odpowiedzi.   

Jako punkt porządku musi zakończyć się wnioskiem, który przedłożyć może np. Komisja 

Rewizyjna. 

Wiceprzewodniczący zaproponował, aby podczas sesji zostało wypracowane jakieś stanowisko 

w tej materii. 

Wójt stwierdził, że po to są powołane komisje. 

Radca Prawny potwierdził, że sprawą można się zająć na komisji, a na następnej sesji, która 

odbędzie się na przełomie lipca/sierpnia można przyjąć ją jako punkt porządkowy. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek wraz z proponowaną 

zmianą obrad, dodając punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

wójta Gminy Zębowice, oraz przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów za wybitne 

osiągnięcia. 
 

Zaproponowana zmiana w porządku obrad została przyjęta przez radnych poprzez głosowanie 

przy 13 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach sprzeciwu. 

 

Porządek obrad po wniesionych zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 dyskusja 
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2) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, 

 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice, 

 przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu, 

5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Zębowice, 

6) przyjęcia i przekazania projektu „Regulaminu dostarczenia wody na terenie 

Gminy Zębowice” do organu regulacyjnego 

7) ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Zębowice, 

8) przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia. 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 2017. 

7. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

8. Informacja  o planowanych konsultacjach projektów uchwał w sprawie: 

- ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży, 

- zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

- odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

10.Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 18 maja 2018 r. 

11. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

     

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów     

Na wstępie tego punktu, Wójt przedstawił wniosek nauczyciela szkoły podstawowej, który 

zamierza w Zębowicach wybudować żłobek i zwraca się do gminy, aby była partnerem w tym 

przedsięwzięciu. Następnie przedstawił prezentację wykonaną przez inwestora. Tematem jej 

było między innymi, że otwarcie obiektu planowane jest 1 września 2019 r. Wybudowany 

żłobek dysponowałby 16 miejscami, w tym 1 dla dziecka niepełnosprawnego. Inwestorowi 

partnerstwo potrzebne jest do napisania projektu związanego z finansowaniem pobytu dzieci. 

W ramach partnerstwa gmina zobowiązałaby się do przekazania danych dzieci, pomocy                    

w rekrutacji, użyczenia pomieszczenia oraz informowania mieszkańca o możliwości 

skorzystania z tej formy opieki nad dziećmi. Na końcu poprosił radnych, aby zapoznali się                 

z tym materiałem, i do następnej sesji zastanowili się nad podjęciem stosownej decyzji odnośnie 

podpisania tego porozumienia. Dokumenty będą w biurze rady. Jednocześnie nadmienił, że 

pracownicy, którzy zajmują się tymi sprawami  także będą musieli rozpoznać te zagadnienia, 

które są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego, żeby wypracować wspólne 

stanowisko w tym zakresie. 

Dyskusja na przedmiotowy temat.    

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Sołtys Radawia poruszył sprawę zamontowania lamp w miejscowości Radawie na ul. 

Stawowej. Zapytał, dlaczego fundusz sołecki nie jest realizowany i lampy w dalszym ciągu nie 

są zawieszone. 

- Kolejno zgłosił, że przy utwardzonym placu kościelnym powstała dziura o średnicy 40 cm                

i grozi zawaleniem. 
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- Odczytał pismo z podziękowaniem za użyczenie agregatu prądotwórczego niezbędnego do  

realizacji zdarzenia – spotkania integracyjnego, które odbyło się 10 czerwca br. na Polu 

Legnickim. 

- Zgłosił, że na odcinku, szkółka, Kosice (koło DPS) są 3 drzewa wyrwane z korzeniami, które 

są pochylone w stronę jezdni co zagraża bezpieczeństwu ruchu. 

- Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego z funduszu sołeckiego nie można pozyskać 2000 zł na festyn 

„Memoriał Adama Ledwonia” lecz skierowano to zadanie na LZS.   

 

Radny Krzysztof Kurowski – zgłosił, że na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i ul. Krótkiej                       

w Radawiu są bardzo duże dziury w asfalcie oraz zapytał odnośnie wymiany znaków                          

w Radawiu, czy coś wiadomo na ten temat.   

 

Sołtys Kniei zapytała, czy jest już otwarta droga Knieja- Grodziec, oraz zgłosiła wyczyszczenie 

i posianie trawy na boisku w Kniei, ponieważ było ustalone, że prace te będą wykonane po 

zakończeniu inwestycji. 

 

Radny Wilhelm Rybol zgłosił brak rowów przy wyremontowanej drodze w Kniei w kierunku 

Kuzior, ponieważ miały być po obu stronach jezdni jadąc przez las. Dodał, że droga jest falista 

i są na niej nierówności.   
 

Radny Konrad Jendrzej –  poruszył sprawę naprawy drogi w kierunku  Zakrzowa, którą  

zasypano kamieniami i gliną, wskazując przy tym, że jak jest sucho to można przejechać, 

natomiast po deszczu robią się koleiny, dlatego zgłasza, żeby  tę drogę poprawić. 

  

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig  - odniósł się ponownie do podjętej uchwały  z dnia               

19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Ozimek, zgłaszając, że 

podejmując wtedy tą uchwałę uzasadnienie było takie, że Gmina Ozimek poniosła zwiększone  

koszy związane z budową odcinka drogi Knieja – Grodziec, natomiast okazało się z numerów 

działek, że dotowana jest jakaś boczna ulica gminna. W związku z powyższym prosi                                

o  wyjaśnienie tej kwestii oraz jeżeli byłoby możliwe o  cofnięcie tej uchwały. 

- Zwrócił się z zapytaniem o realizację całego funduszu sołeckiego razem z montażem lamp, 

ponieważ są terminy realizacji tych zadań, natomiast nic się w tym temacie nie robi; 

- Zgłosił ponownie sprawę studzienki obok sklepu GS w Radawiu, ponieważ jest brak 

jakiegokolwiek działania w tym kierunku, pomimo zgłaszania. 

W związku z powyższym zapytał, czy zwracać się na piśmie z wnioskiem czy petycją                       

i zarzucić Urząd Gminy dodatkowymi papierami. Sugerując jednocześnie, że jeżeli się                     

o czymś mówi, to powinno być zrealizowane. 

- Wnioskował o wykoszenie placu przy budynku byłej szkoły, ponieważ teren jest pozarastany. 

- Zgłosił problem z bobrami, które w lesie za przejazdem kolejowym zrobiły zaporę, żeby 

interweniować, ponieważ są już zalane grunty i może grozić podtopieniami mieszkańców. 

- Zapytał, jak jest z realizacją zagospodarowania terenu wokół stawu w Zębowicach i Radawiu. 

- Poinformował, że była już kilkakrotnie zgłaszana sprawa zarywającego się przepustu na ul. 

Stawowej  i ul. Ludowej w Radawiu i również w tym kierunku nic się nie robi; 

- Odczytał podanie Stowarzyszenia Odnowy Wsi  Radawie skierowane do Wójta Gminy 

odnośnie udzielenia pożyczki w kwocie 10 000  zł na realizację drugiego projektu grantowego 

powierzonego w ramach działania LGD Kraina Dinozaurów. 

 
Radna Marianna Dylka – w imieniu mieszkańców Kadłuba Wolnego poprosiła o wykoszenie 

terenu wokół stawu, koło byłego przedszkola i szkoły, a także terenów, które są gminne w tym 

pobocza, ponieważ od zeszłego roku ani razu nie było koszone. 

Radny Erwin Wencel zgłosił sprawę nieświecących lamp wokół byłej szkoły i zasugerował, 

żeby do tej awarii sprowadzić elektryka oraz poinformował o złym stanie słupa koło domu 

nauczyciela, który jest zagrożeniem dla otoczenia. 
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Punkt 5.    Podjęcie uchwał. 
Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

 

Punkt 5.1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. 

 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 dyskusja 

 

Przewodnicząca Rady przed odczytaniem projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2017 rok, poinformowała, że wszyscy radni sprawozdanie                  

z wykonania budżetu otrzymali, a Komisja Rewizyjna w sposób szczegółowy się z nim 

zapoznała, następnie poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 
 

Skarbnik – przedstawiła uchwałę Nr 190/2018 z dnia 2 maja 2018 r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Gminy Zębowice za 2017 rok, która została zaopiniowana z zastrzeżeniami. 

(uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu) 

Wiceprzewodniczący wskazał, że zostało złożone odwołanie do powyższej uchwały i poprosił, 

aby się teraz zapoznać z postanowieniem Kolegium RIO w Opolu. 

  

Wobec powyższego Skarbnik odczytała uchwałę nr 18/34/2018 z  dnia 20 czerwca 2018 r.                 

w sprawie oddalenia odwołania Wójta Gminy Zębowice. 

(uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu) 

Wiceprzewodniczący odnosząc się do tej opinii poinformował, że z protokołu pokontrolnego 

wynika, że budżet nie był w 100% dobrze prowadzony, gdzie Wójt twierdzi, że nie ma 

zastrzeżeń.   

Wójt – odpowiedział, że sprawozdanie o wykonaniu budżetu przygotowują pracownicy, a wójt 

jako organ wykonawczy bierze za to pełną odpowiedzialność. Następnie wyjaśnił procedurę 

związaną z sprawozdaniem i złożonym odwołaniem. Po czym odniósł się do  zapisów                            

w protokole pokontrolnym w sprawie wyremontowanej drogi i zapisów księgowych. 

 

Następnie na zapytanie Wiceprzewodniczącego, czy droga została wykonana zgodnie                                

z prawem, Radca Prawny odpowiedział, że uchwała Zespołu Orzekającego  RIO w sprawie 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zębowice za 2017 r., która została 

zaopiniowana z zastrzeżeniami uprzedza uchwałę RIO w sprawie udzielenia absolutorium.  

Opinia w sprawie udzielenia absolutorium jest pozytywna i nie zawiera zastrzeżeń. Natomiast 

problem jest odnośnie drogi, który był tematem dyskusji na wcześniejszych sesjach. Jest to 

grunt Skarbu Państwa. Droga, na której nikt nikomu nie zabraniał poruszania się, jednak cały 

czas domagała się jakiegoś rozwiązania. Wspomniał również, że brał udział w spotkaniu                

w Nadleśnictwie w Oleśnie, gdzie była udzielona zgoda przez Nadleśnictwo, żeby Gmina 

zrobiła tę drogę, i jednocześnie była przejezdna. Jest na to dokument, natomiast Nadleśnictwo 

uważa, że Gmina przysporzyła im majątek. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina wystąpi                                          

o przeniesienie na własność tej działki. Następnie omówił kwestię przeniesienia własności 

powołując się na przepis art. 231 kc. Na koniec swej wypowiedzi dodał, że w tej sprawie 

dyscyplina finansów publicznych jeszcze się nie odbyła. 

Wiceprzewodniczący wyrażając swoją opinie, stwierdził, że droga może powinna być, ale 

wykonana zgodnie z prawem. Dodał, że w protokole pokontrolnym jest dużo zastrzeżeń 

odnośnie budowy tej drogi.       

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

Wobec braku więcej uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania 
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za 2017 rok, Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

 
Uchwała została podjęta, przy 8  głosach „za”, 2 głosach przeciwnych i 5 głosach 

„wstrzymujących się”. 

/Uchwała nr XXXI/226/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2017 
• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice, 

• przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium. 

 
Przewodnicząca Rady przed odczytaniem projektu uchwały w sprawie absolutorium  

poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii w sprawie udzielenia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

 

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Wróbel, przedstawiła uchwałę Nr 1|2018 

Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Zębowice za 2017 rok, gdzie pozytywnie  zaopiniowano sprawozdanie finansowe. 

Jednocześnie  Komisja wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Nr 303/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie 

absolutorium, który został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 

(uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

Radca Prawny odnosząc się do zastrzeżeń Wiceprzewodniczącego co do działalności Wójta 

względem społeczności za zeszły rok, w tym zwolnienia pani Sekretarz oświadczył, że te 

aspekty będą brane pod uwagę w przyszłym roku. Natomiast udzielenie absolutorium dotyczy 

oceny sfery finansowej gminy i prawidłowości w tym zakresie. Dodał, że jest nowelizacja 

ustaw dot. jednostek samorządu terytorialnego, która likwiduje w przyszłym roku 

absolutorium. Od nowej kadencji absolutorium ma zostać zastąpione wotum zaufania organowi 

wykonawczemu i wtedy będzie to szersza ocena pracy w tym zakresie, o którym wcześniej była 

mowa. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

W trakcie głosowania na 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych,  

w głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

W głosowaniu jawnym, przy 7  głosach „za”, 3 głosach przeciwnych i 5 głosach 

wstrzymujących się. 

Uchwała nie została podjęta 

 

Radca Prawny – uchwała nie przeszła, ponieważ wniosek w przedmiocie absolutorium musi 

uzyskać bezwzględną większość całego składu Rady, w tym przypadku tj. 8 głosów. 

 

Wójt Waldemar Czaja – podziękował Radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium, 

ponieważ jest to ocena pracy pracowników. 

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 poprosił o zwołanie Komisji Rewizyjnej, aby wysłuchać jego wystąpienia na sesji, 

na której była mowa o drodze Knieja – Grodziec. 

 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2018 rok 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny Wilhelm Rybol odniósł się do powyższego projektu uchwały i przekazania kwoty                                  

1777 zł do Powiatu Oleskiego, zgłaszając jednocześnie o braku dofinansowania na Caritas                        

w Zębowicach, z którego korzysta bardzo dużo osób spoza gminy Zębowice. Nadmienił, że 

Gmina Zębowice  w zeszłym roku przekazała 105 000 zł na Caritas, dlatego zaproponował, aby 

zwrócić się do innych Gmin o wsparcie finansowe na stację Caritas w Zębowicach.  Wskazując 

przy tym, że Gmina Turawa nie wydaje środków na ten cel, ponieważ na ich terenie nie działa 

stacja, natomiast mieszkańcy gminy Turawa korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych                        

w tutejszej stacji Caritas. 

 

Odnosząc się do powyższego głos zabrał Wójt, w trakcie jego wypowiedzi 

Wiceprzewodniczący Damiana Ledwig zgłosił, aby zaprotokołować cytat Wójta, tj. „My nie 

możemy patrzeć, że jak ktoś w gminie Turawa pierdnie to w Zębowicach też. Przestańcie już, 

bo ta głupota już przeszła Was chyba do potęgi entej.”   

 

W toku dalszej dyskusji Wójt dodał, że wpłynęło pismo pani Dyrektor Środowiskowego Domu 

Samopomocy  o wsparcie finansowe na realizację własnego zadania w zakresie działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie, gdzie są uczniowie z naszej gminy. Naszym 

obowiązkiem jest im pomóc i dać to wsparcie o jakie proszą.   

 

Na sugestię radnego Wilhelma Rybol odnośnie wystosowania pisma do Caritas, Wójt 

oświadczył, że jeżeli ktoś jest niezadowolony z zaistniałej sytuacji to może wystosować pismo 

do Dyrektora Caritas, że się z tym nie zgadza.   

Dodał, że w niektórych gminach zlikwidowano stację Caritas, ponieważ nie było 

dofinansowania z Gminy. 

Dyskusja. 

Następnie Przewodnicząca odczytała pismo pani Dyrektor Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sowczycach odnośnie dofinansowania tej placówki. 

 

Radny Marcin Dragon – odnosząc się do udzielonej dotacji do Gminy Ozimek na przebudowę 

drogi gminnej o dł. 0,3 km, tj. 300 m. w wysokości 50 000 zł, zwrócił się zapytaniem, czy inne 

gminy pomogły gminie Zębowice w jakiś sposób. Jak to wyglądało w innych latach                        

w stosunku do Gminy Zębowice? 

 

Wójt poinformował, że pomagają, jak również gmina Zębowice pomaga innym gminom, które 

ucierpiały podczas klęsk żywiołowych. Dodał, że na obecną chwilę nie jest w stanie dokładnie 

powiedzieć, ponieważ są to powiązania w  odniesieniu do konkretnych inwestycji i możliwości 

pozyskania środków. Jeśli chodzi o drogę gminną, która została wyremontowana w gminie 

Ozimek to dotyczy pozyskanych środków na wspólny projekt powiatowy. 

Wskazał także, iż Gmina Zębowice otrzymała dofinansowanie  od Marszałka Wojewódzkiego 

oraz Starosty jako Samorząd Terytorialny. Ustawa o samorządzie gminnym jasno i wyraźnie 

precyzuje z kim gmina może wchodzić w relacje, żeby wspólnie realizować zadania, ponieważ 

w pojedynkę gmina nie jest w stanie zrealizować pewnych inwestycji. 

Radny Marcin Dragon zapytał, kto ustalił dotację w kwocie 50 000 zł dla Gminy Ozimek, 

gmina Ozimek  czy Starostwo Powiatowe. 
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Wójt poinformował, że został ogłoszony naborów wniosków w ramach PROW.  We wniosku 

były kryteria podstawowe i rozszerzone za które można było uzyskać punkty, aby otrzymać 

dotację. Następnie wyjaśnił jak doszło do podpisania wniosku o dofinansowanie przebudowy 

drogi Knieja – Grodziec oraz o aneksie i  zmianach jakie musiały być do niego wprowadzone. 

Dodał, że był wymógł, żeby otrzymać dofinansowanie, trzeba było przebudować drogę boczną 

przyległą do drogi głównej Knieja –Grodziec. 

Jednocześnie oświadczył, że poprosił Komisję Rewizyjną o odsłuchanie jego wypowiedzi 

odnośnie pomocy finansowej gminie Ozimek. 

Dyskusja. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig- zgłosił o wycofanie z planu dotacji do udzielenia                              

z budżetu gminy  kwoty 50 000 zł w niniejszym projekcie. 

 

Wójt oświadczył, że bez jego zgody nie ma takiej możliwości. 

  

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 6 głosach „za”, 2 głosach przeciwnych i 7 głosach 

wstrzymujących się. 

 

/Uchwała nr XXXI/227/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 

 
Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Oleskiemu 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i jednocześnie poinformowała, że pismo 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach zostało już odczytane. 

 
Wiceprzewodniczący oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu poprzedniej uchwały tj.                

w sprawie zmiany budżetu, ponieważ nie została wycofana dotacja w kwocie 50 000 zł , dlatego 

teraz nie ma  możliwości głosowania za udzieleniem tej pomocy, ale jest jak najbardziej za tym, 

aby te środki przekazać. 

 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta, przy 13 głosach „za”, 0 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących się. 

 

/Uchwała nr XXXI/228/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.5 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zębowice, 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 

Następnie Wójt wyjaśnił, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są tereny, 

które podlegają zabudowie mieszkaniowej, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

droga wewnętrzna musi mieć minimum 6 m. szerokości. W związku z tym, że ta droga miała         

4 m., geodeta, który dokonał podziału musiał wyznaczyć pas 2 m., żeby można było te działki 

zabudować. Dlatego teraz mając możliwość poszerzenia drogi gminnej przez przeniesienie 

nieodpłatnie działki na rzecz Gminy i powiększenie majątku Gminy aktem notarialnym jest 

konieczność podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

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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darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zębowice. Na bazie tej 

uchwały będzie spisane porozumienie z właścicielem tego gruntu, że przekazuje działkę 

nieodpłatnie, natomiast koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi Gmina 

Zębowice. Na pytanie Wiceprzewodniczącego odnośnie lokalizacji tego gruntu odpowiedział, 

że jest to droga wewnętrzna na odcinku Osiedle – Osiny, po prawej stronie. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                

i  „wstrzymujących się” nie było. 

 

/Uchwała nr XXXI/229/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę. 

Przerwa 14:25 do 14:40 
 

Punkt 5.6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu 

„Regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zębowice” do organu regulacyjnego 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, dodając, że projekt Regulaminu Radni 

otrzymali 

Radca Prawny poinformował, że Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ma 3 miesiące na rozpatrzenie tego 

projektu. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXXI/230/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
  

Punkt 5.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 

Gminy Zębowice 
 

Przewodnicząca Rady najpierw odczytała pismo Wojewody Opolskiego dot. uchwał                             

w sprawie wynagrodzenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast (pismo stanowi 

załącznik), po czym odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. 

 
Radny Norbert Larisz zgłosił, że trzeba się nad tym projektem uchwały odnośnie 

wynagrodzenia zastanowić, ponieważ są to górne stawki. 

 
Radca Prawny wyjaśnił, że problem ten powstał w przypadku, gdzie wójtowie, burmistrzowie 

mieli wynagrodzenie tej wysokości, które nie mieści w obecnych tabelach. Zgodnie z nowymi 

przepisami nastąpiło obniżenie, zwłaszcza w wysokości wynagrodzenia zasadniczego.                    

W przypadku Wójta Gminy Zębowice ten problem nie występuje. Od 1 lipca 2018 r.  

obowiązują przepisy regulujące wynagrodzenie Wójta, aczkolwiek w przypadku obniżenia 

wynagrodzenia zgodnie z kodeksem pracy należałoby dokonać wypowiedzenia zmieniającego                   

i ono by skutkowała na koniec października. Natomiast jesienią są nowe wybory, co oznacza, 

że rada nowej kadencji musi ustalić nowe wynagrodzenie dla wójta, który zostanie wybrany na 

nową kadencję, ponieważ wynagrodzenie nie przechodzi na kolejną kadencję. 

Tutaj jest taka propozycja, natomiast teraz radni podejmą decyzję. 

Dyskusja. 

Wójt poinformował, że tylko Wojewoda Opolski wystosował  do rad gmin informację dot. 

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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uchwał w sprawie wynagrodzenia. Aczkolwiek w tym zakresie nie ma jednolitego rozwiązania. 

Interpretacja przepisów nie jest jednoznaczna. Profesor prawa na Uniwersytecie Poznańskim 

ocenił tę zmianę przepisów jako niekonstytucyjną, co za tym idzie większość gmin nie będzie 

podejmowała tych uchwał. Dodał, że jeżeli będzie orzeczenie, że jest to niekonstytucyjne, 

wtedy każdy włodarz będzie miał możliwość odwołania się. 

Radca Prawny na koniec przekazał, że jest to akt prawny mający charakter represji                           

w stosunku do samorządów. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta przy 9 głosach „za”, 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących 

się.  

/Uchwała nr XXXI/231/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania 

uczniów za wybitne osiągnięcia 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały oraz Regulamin wraz z wnioskiem                         

o przyznanie uczniowi nagrody za wybitne osiągnięcia. 
 

Wójt wyjaśnił, że w tym roku szkolnym jest uczennica, która ukończyła klasę z wynikiem 6.0 

dlatego było tutaj zasadne przygotowanie takiego projektu uchwały, żeby tę uczennicę 

uhonorować jeszcze w tym roku szkolnym. który się kończy 31 sierpnia. Natomiast                          

w następnych latach termin składania wniosków będzie wcześniejszy tj. po klasyfikacji 

wstępnej, gdzie będzie już wiadome, kto jest najlepszym uczniem i w jakiej dziedzinie brał 

udział i uzyskał osiągnięcia. Następnie Kapituła rozpatrzy wnioski i podejmie decyzję                       

o wielkości przyznania nagrody, która będzie zależna od środków jakie będą w budżecie.   

Dyskusja. 

W trakcie dyskusji dokonano korekty w § 3, § 8 i § 13 w omawianym Regulaminie.                                   

Po zmianach winno być: 

§ 3.  Kandydatów do nagrody wyłania się spośród uczniów uczęszczających do szkół                    

w Gminie Zębowice. 
§ 8.  Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda dla ucznia lub                    

zespołu za wybitne osiągnięcia w kategorii ….” w Urzędzie Gminy w Zębowicach w terminie 

do dnia 31 maja danego roku, a w szczególnych przypadkach po tym terminie. 
§ 13.  Wręczanie nagród odbywać się będzie na zakończenie roku szkolnego. 
 

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

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 15 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

  

/Uchwała nr XXXI/232/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punk 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 

2017. 
 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Punkt 7. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji wieloletniego programu współpracy 

Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

(Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

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 8. Informacja  o planowanych konsultacjach projektów w sprawie: 
- ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży, 

- zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

- odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

– omówiona w trakcie podejmowania uchwały w sprawie  zmiany stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

W tym punkcie Przewodnicząca RG poinformowała, że każdy otrzymał pakiet powyższych 

projektów uchwał. Podjęcie tych uchwał wynika z potrzeby realizacji obowiązujących zapisów 

zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi, Rada Gminy przed 

podjęciem stosownej uchwały zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Podjęcie uchwał 

zaplanowane jest na następnej sesji. 

 
 

Punkt 9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

   
Przewodnicząca R.G. odczytała pismo TSKN-u oraz uchwałę nr 6 Walnego Zebrania 

Delegatów TSKN odnośnie podęcia przez samorządy działań na rzecz mniejszości narodowych 

i etnicznych. 

(pismo wraz z uchwałą stanowi załącznik do protokołu) 

 

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek głos przekazała panu 

Wójtowi na udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 

Na wstępie Wójt poinformował, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego są 

wszystkie informacje, które były potrzebne do złożenia wniosku na przebudowę drogi Knieja 

–Grodziec. Jeżeli jest zainteresowanie tą sprawą to tam można uzyskać dane dot. jakie były 

wymogi odnośnie uzyskania środków na przebudowę drogi lub modernizację dróg 

powiatowych.   
 

Wójt Gminy odnosząc się do punktu obrad, dot. odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych                   

i sołtysów poinformował, że z uwagi na fakt, iż wiele pytań odnosi się do spraw, które 

wymagają precyzji, dlatego od tej sesji będzie udzielać pisemnej odpowiedzi na zadane pytania.  

Z odpowiedziami będzie można zapoznać się w biurze rady. 

Nawiązując do powyższego dodał, że odpowiedzi na sprawy realizowane przez koordynatorów, 

które są składane Wójtowi, ze względu na ich różnorodność  również będą udzielane na piśmie 

i każdy będzie miał dostęp do takiego dokumentu. 

Odnośnie funduszu sołeckiego poinformował, że jest realizowany przez Sołectwo, natomiast 

Wójt sprawdza realizację tego funduszu. Aczkolwiek są sprawy, które wymagają szeregu 

uzgodnień z innymi firmami. W kwestii zamontowania lamp w Radawiu oświadczył, że 

zgodnie z wnioskiem będzie montaż i instalacja 6 lamp, na  które otrzymano uzgodnienia                

i warunki. Planowany termin zakończenia tej inwestycji jest na 31.08 br.   

Natomiast zlecenie wykonania drobnego remontu przez pracowników ZGKiW należy zgłosić 

wcześniej, wtedy zostanie ustalony harmonogram prac.   

Na temat otrzymywanych zaproszeń poinformował, że nie może uczestniczyć w każdej 

uroczystości na jakie otrzymuje zaproszenie, aczkolwiek wtedy są delegowane osoby, które 

reprezentują  Wójta. 

Następnie jeszcze raz podziękował radnym za podjęte uchwały oraz za ich całokształt 
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wypowiedzi oraz złożył podziękowania pracownikom za pracę jaką wykonują. 

Po wypowiedziach Wójta, Dyrektor GOKIiCz poinformował, że został zakończony remont 

dachu na GOKIiCz w Zębowicach oraz ogłosił, że są zaproszenia na spotkanie edukacyjno-

szkoleniowe w zakresie  ochrony środowiska pt. „Zielona Polska”, które odbędzie się 

02.07.2018  r.  o godz. 18:00 w Opolu.   

Kolejno Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek, iż są w jego miejscowości hydranty z takimi  

dziurami, że można pięść włożyć, żeby je poprzeglądać i powymieniać. Jest to bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe. 

Obecni na sesji mieszkańcy zgłosili sprawę zamontowania oświetlenia na ulicy Stawowej                    

w Radawiu, ustawienia progów zwalniających i znaków informujących o dojazdach do posesji. 

Dyskusja. 

Sołtys Osiecka oznajmił że w miejscowości Osiecko grupa niezidentyfikowanych osób  niszczy 

wszystko co przyjdzie, tablice, przystanek oraz inne rzeczy i dodał, że ten fakt osobiście zgłosi  

na Policji.    
 

Punkt 10. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 18.05.2018 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 218 maja 2018 r.   
 

Punkt 11. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXI sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 15:50. 

 
 

Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
 Monika Nowak                                                                                                                                       Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 


