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Protokół Nr 10/2018 

 

wspólnego  posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Handlu i Usług  Rady Gminy Zębowice  

z dnia 14 marca 2018 roku. 

 

 

 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Zębowicach otworzyła o godz. 9:00 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Wróbel, która na początku przywitała 

wszystkich obecnych na posiedzeniu i na podstawie listy obecności stwierdziła, że                           

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

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 
Pani Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu odnośnie przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Zębowice kontroli doraźnej 

wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2016-2017. 

4. Zapoznanie się z projektami uchwał, które będą skierowane pod obrady na sesję Rady 

Gminy w marcu 2018 r.  

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.3 

 

Na wstępie omawianego zagadnienia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała 

wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej 

(wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik do protokołu)  

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zapytał czy członkowie komisji zapoznali się                        

z protokołem kontroli. 

Po czym zabrał głos pan Wójt. Poinformował, że 23.10.2017 r. rozpoczęto kontrolę doraźną            

z zagadnień gospodarki finansowej na lata 2016-2017. Na bazie tej kontroli powstał protokół 

wraz ze wszystkimi oświadczeniami, natomiast kwintesencją tego co zostało stwierdzone jest                 

w wystąpieniu pokontrolnym.  W wystąpieniu pokontrolnym są pokazane uchybienia, które 

zostały stwierdzone zdaniem kontrolujących. Kontrolujący mają prawo stwierdzić, Gmina ma 

prawo do pewnych zagadnień złożyć wyjaśnienia lub zastrzeżenia, które zostały wpisane do 

protokołu. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig wskazał, że w wystąpieniach pokontrolnych są 

odniesienia do protokołu do poszczególnych stron. W protokole są zawarte ważne 

postanowienia i wyjaśnienia odnośnie tej kontroli. 
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Wójt – poinformował, że protokół jest dostępny u pani Skarbnik i każdy ma możliwość  

wglądu  do niego. Następnie omówił co zawiera protokół, jaki zakres kontroli, jakie osoby 

były sprawdzane, podstawę prawną, ogólne ustalenia co do Gminy, wewnętrzne regulacje, 

Statut Gminy, wybrane wydatki budżetowe, zakup oraz montaż kontenera sanitarnego na 

ogólnodostępnym boisku w Radawiu. Ten temat jest na str. 5-12. Drugi temat to remont drogi 

na działce nr 1365 obręb Zębowice (str. 13-25).  

Członkowie komisji stwierdzili, aby odczytać strony protokołu dot. spraw, które były 

kontrolowane. 

Wójt odczytał fragmenty protokołu. Po czym poinformował, że wystąpienie pokontrolne ma 

pokazać jakie są uchybienia i w jaki sposób należy je unikać w następnych przedsięwzięciach. 

Jeżeli chodzi o udzielenie zamówień publicznych ustawa o zamówieniach publicznych mówi 

jednoznacznie – wszystkie zamówienia publiczne powyższej 30 tys. euro, muszą być 

przeprowadzone według pewnych procedur. Natomiast zamówienia do 30 tys. euro należy 

przeprowadzić zgodnie z ustawą o finansach publicznych, żeby wydatek był uzasadniony, 

faktyczny, celowy i gospodarny. 

Następnie Wójt odczytał odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz Zarządzenie                           

Nr OrG.120.31.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie 

regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Zębowicach. 

Kolejno omówił temat kontenera sanitarnego dot. umowy i zapłacenia za niego. Podkreślił, że 

zakup i posadowienie jego było z funduszu sołeckiego, który jest na dany rok. Służby 

księgowe tym się sugerowały i dlatego rozliczenie tego wydatku wykonały w 2016 r., żeby 

nie było później przeszkody w rozliczeniu tego funduszu.  

Następnie wspomniał o zakupie „Domu Spotkań” i konieczności jego remontu. Kolejno 

poruszył sprawę związaną  z wnioskowaniem o upomnienie Wójta przez TSKN w związku                    

z niedopuszczeniem pana XXXXXxxX na stanowisko wiceprzewodniczącego DFK.  Dalej 

wskazał, że pan XXxxXXXX w ramach wtedy pełniącego stanowiska, zgłosił, aby jemu 

posadowić przydomową oczyszczalnię w miejsce osób, które zrezygnowały z tej inwestycji, 

sugerując, że sam za nią opłacił. Gdzie Wójt wtedy oświadczył, że wszystkie oczyszczalnie 

jak pierwszemu tak ostatniemu będą opłacone w ramach tego projektu.  

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zasugerował, że w omawianym protokole nie ma nic 

na temat pana xxxxxxxxxx. Dlaczego wywołuje się tutaj jego osobę? Jednocześnie zgłosił, 

żeby zaprotokołować niniejszą wypowiedź Wójta. 

Wójt odpowiedział, że odnosi się to do kontroli zarządczej.     

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig – zapytał, jaką możliwością zostało coś zapłacone a nie 

było dostarczone? 

Wójt – odnośnie powyższej kwestii odpowiedział, że wątpliwości i problemy są rozstrzygane 

w trakcie spotkań roboczych z pracownikami urzędu i innymi osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane. Dodał, że każde jedno zadanie jest zgłaszane do Starostwa 

Powiatowego.   

Następnie odczytał odpowiedź na wniosek nr 5 zawarty w wystąpieniu pokontrolnym. 

Kwestia dotyczyła odśnieżania drogi i porozumienia zawartego między jednostkami 

samorządu terytorialnego. Jednocześnie dodał, że temat remontu drogi nie jest jeszcze 

zakończony, ponieważ jest jeszcze uregulowanie kary, jak została nałożona przez nie 

zgłoszenie tego remontu.  

Na tym zakończono omawianie wystąpienia pokontrolnego oraz protokołu.        

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił, że porozumienie zawarte między Gminą                       

a Lasami Państwowymi, zgodnie z zapisem w protokole odnośnie mapy ustalono, że jest to 

droga wewnętrzna Lasów Państwowych zakazująca poruszanie się pojazdami.      

http://bip.zebowice.pl/download/attachment/10489/zarzadzenie-nr-org120312017-wojta-gminy-zebowice-z-dnia-27-listopada-2017-roku-w-sprawie-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-przez-urzad-gminy-w-zebowicach.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/10489/zarzadzenie-nr-org120312017-wojta-gminy-zebowice-z-dnia-27-listopada-2017-roku-w-sprawie-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-przez-urzad-gminy-w-zebowicach.pdf
http://bip.zebowice.pl/download/attachment/10489/zarzadzenie-nr-org120312017-wojta-gminy-zebowice-z-dnia-27-listopada-2017-roku-w-sprawie-regulaminu-udzielania-zamowien-publicznych-przez-urzad-gminy-w-zebowicach.pdf
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Wójt poinformował, że nie ma znaku na tym odcinku drogi twierdzący o zakazie wjazdu 

pojazdami. Droga jest własnością Lasów Państwowych, ale jest protokół uzgodnień, który 

podpisały dwie strony. Jeżeli poruszamy się po pasie drogowym, który został zrobiony to nie 

jest karalne. Droga jest zrobiona dla wszystkich. Nie ma zakazu poruszania się. 

Dyskusja na temat budowy drogi. 

Radny Leon Psyk ustosunkowując się do tego tematu, powiedział, aby zobaczyć praktyczne  

aspekty tego przedsięwzięcia i pozytywnie do tego podejść.  

Następnie Wiceprzewodniczący Damian Ledwig poinformował o odrzuceniu przez RIO 

dwóch uchwał, które zostały podjęte na ostatniej sesji Rady Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że uchwały nie zostały odrzucone. W dniu 16 stycznia 2018 r. została podjęta 

uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Ośrodkowi Informacji, 

Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach  oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2018 r.  Decyzja RIO była taka, że wyżej wymieniona pierwsza uchwała nie była 

potrzebna, jeżeli dotacje są przeznaczone dla jednostek organizacyjnych gminy, ponieważ 

wystarczy ten zapis w uchwale budżetowej. W uchwale budżetowej był jeszcze zapis, że jest 

to dotacja celowa, która jest przeznaczona dla inwestycji lub dla innych podmiotów, a niżeli 

jednostki organizacyjne gminy. Jednakże w tym przypadku jest to dotacja podmiotowa. 

Dlatego RIO stwierdziła, że jest to nieistotne naruszenie prawa sugerując jednoczenie, aby na 

najbliższej sesji do 22 marca br. poprawić zapis. 

 

Ad.4 
Skarbnik odczytała fragment projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice 

odnośnie powyższej kwestii w § 4 ”Dokonuje się zmiany zapisu w uchwale                                    

Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy Zębowice na 2018 r w § 3 pkt 3, który po sprostowaniu treści otrzymuje 

następujące brzmienie: Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –120000 zł 

Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –120000 zł-dotacja podmiotowa 

dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na „Remont dachu 

wraz z dociepleniem w „Domu Spotkań”. 
 

O godzinie 9:40 opuściła obrady radna Marianna Dylka. 
 

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała pismo RIO o toczącym 

się postępowaniu nadzorczym odnośnie uchwał Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 

2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r. oraz w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej GOIKiCz w Zębowicach, i skierowaniu ich na posiedzenie Kolegium 

RIO w Opolu celem podjęcia nadzorczego.  

(zawiadomienie stanowi załącznik do protokołu) 

 

Po czym Wójt przedstawił sprawę związaną z budową drogi Knieja – Grodziec. Jest 

porozumienie i liderem tego porozumienia jest Starosta Oleski, w aneksie Partnerzy 

zobowiązują się do wykonania przebudowy drogi gminnej położonej w Kuziorach, która jest  

połączona z drogą powiatową. W związku z powyższym jest prośba Burmistrza Ozimka                

o wsparcie finansowe.  Wójt dodał, ze jest to ważne przedsięwzięcie, ponieważ jest to jeden 

wspólny projekt. Są ustalone harmonogramy płatności. Zaproponował, aby pomoc finansowa 

nie była wyższa niż 50 tys. zł, (kwota pomiędzy 30 000 zł a 50 000 zł), aczkolwiek do 25%                 

z kwoty 200 000 zł po przetargu.  

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 8, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 0. 
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Następnie przedstawił prośbę Komendanta PSP Olesno w sprawie dotacji dla PSP na kupno 

samochodu rozpoznawczego. Proponowana kwota dotacji 5 000 zł.  

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 6, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 2. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił, że Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło 

nabór wniosków na wsparcie jednostek OSP i wyposażenia ich w sprzęt ratowniczy. 

Wójt poinformował, że Gmina przystąpiła do realizacji pozyskania tych środków ramach tego 

programu z Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zgłosił sprawę PSZOK-u, jednocześnie sugerując, żeby 

w tym przypadku nie było niejasności przy kontrolach. Zapytał, czy posiada wszystkie 

wymogi formalne, jakie musi spełniać.  

Wójt poinformował, że w tym przypadku operuje się pewnym nazewnictwem, natomiast                    

w tym miejscu była przewidziana wiata na sprzęt, ustawienie kontenerów dla odpadów 

segregowanych oraz miejsce dla hodowców gołębi. Aczkolwiek nie jest to stricte PSZOK, 

tylko tzw. lokalizacja kontenerów na odpady segregowane.  

 

Wójt poruszył sprawę odpłatności dla ZOZ Olesno,w której Starosta Oleski proponuje, aby 

gminy średnio po 8 zł od mieszkańca przeznaczały na szpital.  

Dyskusja członków komisji na przedmiotowy temat. Uzgodniono, że temat jest do 

rozpoznania. 

Następnie Wójt zapoznał członków komisji z pozostałymi projektami uchwał, które będą 

rozpatrywane na najbliższej sesji: 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu 

na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym, 

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Niniejsze projekty dotyczą przedłużenia umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

Dwa kolejne projekty uchwał dotyczą: 

- podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu, 

- podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig nawiązując do przedstawionego projektu uchwały                    

w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze poprosił wyjaśnienie oraz                          

o wytyczne dotyczące wskaźników takiego podziału na okręgi.  

 
Wójt wyjaśnił, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę 

mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców w gminie na koniec  kwartału poprzedzającego 

kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi, czyli obecnie według stanu na dzień 31 grudnia 

2017 r. Podziału na okręgi dokonuje się przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa 

obliczonej poprzez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do rady. 

Natomiast wytyczne zostaną przygotowane. 
Dyskusja na przedmiotowy temat. 

Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Damiana Ledwig odnośnie wiaty, w której 

powstał „PSZOK” i zwiększeniu środków o 100 % w projekcie uchwały budżetowej na dzień 
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przed otwarciem ofert i nie unieważnieniu przetargu w związku z tym, Wójt poinformował, że 

ta sprawa została już wyjaśniona. Dodał, że zadanie zostało ujęte w jednym przetargu, 

natomiast w dwóch etapach, gdzie chodziło o rozwiązania gospodarcze. W kwestii 

nazewnictwa wiaty, w której są  ustawione kontenery na odpady segregowane ustalono, że 

będzie to punkt oddawania odpadów segregowanych.    

Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek poinformowała, że jest jeszcze projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2018 roku, który jest bez 

zmian.  

Ad.4   
Na początku tego punktu obrad Przewodnicząca RG poinformowała, że do Biura Rady  

Gminy wpłynęły pisma: 
- uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice, 

- uchwala RIO w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej Gminy Zębowice na 2018 r.  
- sprawozdanie zbiorcze za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Gminę 

Zębowice. 
 

O godzinie 10:45 opuścił obrady radny Leon Psyk. 

 

Następnie Wójt w sprawie przydomowych oczyszczalni poinformował, że Gmina jest na 

etapie rozstrzygnięcia przetargowego oraz w toku czynności  oceny ofert. W tym roku jest 

planowana przebudowa stacji wodociągowej w Kniei. Natomiast budowa przydomowych 

oczyszczalni jest podzielona na 4 lata. Ogółem jest do wykonania 168 przydomowych 

oczyszczalni.   
Radny Konrad Jendrzej zapytał, czy zostaną podwyższone opłaty za czyszczenie osadu? 
Wójt odpowiedział, że opłata będzie zależna od ilości pobranego osadu. 
  

W związku z brakiem pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.  

 

Ad.5 
 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za 

udział i zakończyła posiedzenie.  

 

 
Protokołowała                                                                            Przewodniczący Komisji                                                         
Monika Nowak 
                                                                                                          Maria Wróbel  


