
Protokół Nr 2/2015 

 

z posiedzenia komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku 

publicznego Rady Gminy Zębowice 

z dnia 14 lipca 2015 roku. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 8.30 Przewodniczący Komisji Pan Konrad 

Jendrzej, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 

wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.  

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

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i omówienie sytuacji związanej z gospodarką odpadami. 

      4.   Sprawy różne. 

      5.   Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.2 

 

Sytuację  związaną z gospodarką odpadami przedstawiła Pani Katarzyna Helios – Wieczorek 

podinsp. ds. gospodarki odpadami. Radni otrzymali zestawienia dotyczące ilości odpadów      

i poniesionych kosztów (zał. do protokołu). Ogłoszony przetarg został unieważniony               

z powodu dużego wzrostu cen z 8 zł na 12 zł za osobę.  

Pan Wójt dodał, że odpady z naszej gminy są wywożone na wysypisko w Gortatowie, na       

co nie mamy wpływu, a to powoduje większe koszty. 

W wyniku dyskusji radni ustalili, że trzeba dążyć do ograniczenia kosztów transportu 

spowodowanych dużą ilością wykonywanych kilometrów. Częstotliwość odbioru szkła          

z posesji zostanie zmieniona na odbiór co 17 tygodni. Przetarg zostanie ogłoszony tylko na 

jeden rok. 

Konrad Jendrzej zapytał jakie dane są niezbędne do ogłoszenia przetargu. 

Pan Wójt odpowiedział, że szacowana jest wartość zamówienia, ilość odpadów, ilość 

mieszkańców, częstotliwość wywozu. Te dane są analizowane przez firmy biorące udział      

w przetargu i na ich podstawie proponowane są ceny. 

 

Ad.4 

 

Na posiedzenie komisji został zaproszony dyrektor PZD w Oleśnie Pan Joachim Hadam        

w celu omówienia planowanych remontów dróg na terenie gminy. Zostało podpisane 

porozumienie na dofinansowanie remontu 500 m drogi na odcinku Zębowice – Knieja. Być 

może ten odcinek będzie większy niż 500 m, to zależy od kosztów. Ustalono,                        

że wyremontowany zostanie odcinek przylegający do wcześniej wyremontowanego pasa 

jezdni.  

Dyrektor PZD poruszył również problem lokalizacji przejścia dla pieszych w okolicy Caritasu 

w Zębowicach. Ze względu na brak chodnika z drugiej strony nie można wykonać przejścia 

zgodnie z przepisami. Problem parkingu obok Caritasu powinno rozwiązać planowane 



powstanie parkingu obok. Termin jego powstania jest uzależniony od geodety, następnie 

można będzie przystąpić do sporządzenia projektu. 

Wójt dodał, że w przyszłości trzeba rozważyć ograniczenie ruchu na ul. Opolskiej                   

i skierować go na ul. Oleską ze względu na gęstą zabudowę i uszkodzenia budynków.  

Wilhelm Rybol zapytał czy jest możliwość remontu drogi na odcinku Kadłub Wolny – Łąki 

Kadłubskie.     

Damian Ledwig zapytał czy są planowane równania poboczy, pogłębiania rowów. 

Gabriela Buczek zapytała o możliwość spłycenia niebezpiecznych rowów na Nowej Wsi. 

Pan Joachim Hadam odpowiedział, że każdego roku są przeprowadzane remonty ale  jest       

to zależne od środków. 

Do starosty zostało skierowane pismo w sprawie budowy przystanku dla autobusów obok 

szkoły w Zębowicach. 

Konrad Jendrzej zwrócił się z prośbą o wpisanie do Informatora Gminy Zębowice informacji, 

że w szpitalu w Ozimku nie ma oddziału SOR.  

Damian Ledwig zaproponował wpisanie informacji dotyczącej procedury zgłaszania pożarów, 

ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wiedzą gdzie szukać pomocy. 

Wójt zwrócił uwagę na zwiększone koszty wyjazdów OSP Radawie w stosunku                    

do pozostałych jednostek, prosząc o ograniczenie kosztów i spokojniejsze podchodzenie       

do wyjazdów nie związanych z pożarami (usuwanie gniazd owadów). 

Damian Ledwig odniósł się do sytuacji z usuwaniem gniazda pszczół. Czas trwania tej 

interwencji nie był zależny od strażaków. 

Wilhelm Rybol zapytał czy jest możliwość zwrotu poniesionych kosztów przez osoby 

prywatne biorące udział w sprzątaniu po pożarze. 

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. 

Konrad Jendrzej zgłosił problem nieskoszonych, zaniedbanych łąk w centrum Kniei.  

Pan Wójt odpowiedział, że podjęta została uchwała o utrzymaniu porządku i czystości           

w gminie na podstawie której można podjąć działania w takich sytuacjach. 

Na zakończenie Skarbnik gminy Pani Irena Dzikowska przedstawiła obecną sytuację 

finansową gminy informując o zakończeniu inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Wpływy do budżetu gminy są mniejsze, głównie dotyczy to zwrotu za podatek czy 

opłat za odpady. Obecnie nie ma pieniędzy na prace z funduszu sołeckiego. W związku          

z trudną sytuacją Wójt wystosował pisma do kierowników jednostek organizacyjnych            

o wprowadzenie wzmożonej oszczędności. 

 

Ad. 5 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za 

udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała:                                                                       

Aneta Włodarczyk 

                                                                                         Przewodniczący Komisji : 

 

 

 

........................................................ 

                                                                                            /Konrad Jendrzej 

 


