
P r o t o k ó ł  

odbytego posiedzenia w dniu  27 stycznia  roku  z  posiedzenia Komisji 
bud Ŝetu i działalno ści finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkan iowej, 
handlu i usług.  

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji radna Skowronek Urszula  
witając wszystkich zebranych członków, pana Wójta oraz pracowników Urzędu 
Gminy. 

Przewodnicząca Komisji  według listy obecności stwierdziła guorum, przy którym 
komisja moŜe odbyć posiedzenie , oraz przedstawiła porządek posiedzenia poddając 
go pod głosowanie . 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty . 

 
1. Otwarcie posiedzenia . 

                  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie: 
� zmiany uchwały budŜetowej na 2011 rok 
� ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 

ochotniczych    straŜy poŜarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym 

� uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Zębowice z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na lata 2011 - 
2013 

� wynajmu lokalu uŜytkowego 
� wynajmu lokalu uŜytkowego 
� zbycia lokali mieszkalnych 
� zmieniająca uchwałę nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 

2 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu 
Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Zębowice 

� w sprawie połączenia sołectw 
3. Sprawy roŜne  
4. Dyskusja 
5. Zakończenie posiedzenia  

 

Ad.2 

Przewodnicząca Komisji radna Skowronek Urszula odczytała pierwszy projekt 
uchwały w zmiany uchwały budŜetowej na 2011 rok. O skomentowanie tego projektu 
poprosiła panią skarbnik Irenę Dzikowską. Członkowie komisji nie mieli pytań 
odnośnie tego projektu uchwały. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym. O skomentowanie tego projektu uchwały 
poprosiła pana Wójta, który wskazał, iŜ jest to prawo miejscowe i uchwała musi być 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i z tego względu musi 
być znowu podjęta. 



Przewodnicząca Komisji odczytała projekt następnej uchwały w sprawie uchwalenia  
„Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na lata 2011 – 2013” 
wraz z uzasadnieniem. W/w projekt został skomentowany przez pana Wójta, który 
wskazał równieŜ, iŜ projekt ten został zamieszczony na stronie internetowej Gminy 
Zębowice dnia 14 stycznia 2011 roku. 

Następnie odczytano kolejny projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu uŜytkowego. 

Pan Wójt wskazał, iŜ do trzech lat umowę wynajmu moŜe zawrzeć Wójt, ale na 
kolejne lata musi być zgoda Rady, jest to lokal w Łące, Spółdzielnia Handlowo-
Produkcyjna w Zębowicach  jest zainteresowana kupnem, rzeczoznawca wyceni, 
jeŜeli jest mniej niŜ 50 tys. to decyduje Wójt, powyŜej 50 tys. Rada.  

Pytań nie było i przystąpiono do następnej uchwały w sprawie wynajmu lokalu 
uŜytkowego w Zębowicach przy ul. Eichendorfa1, z Panią Haliną Ledwig, jest to ta 
sama sprawa . 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych . 
Pan Wójt wskazał, iŜ chodzi tu o dwa lokale połoŜone w Radawiu przy ul. Szkolnej 20 
i cztery lokale połoŜone w Zębowicach przy ulicy Opolskiej 6a. W Radawiu są chętni 
na zakup, natomiast w Zębowicach remonty nie są elokwentne do czynszu, obciąŜają 
gminę. Musimy uzgodnić ze Starostą i trzeba sprzedać, mieszkańcy mogą liczyć na 
80% bonifikatę i stworzą własną wspólnotę i nie będziemy ponosić kosztów. Pytań 
nie było i przystąpiono do następnego projektu uchwały w sprawie zmieniająca 
uchwałę nr XXI/132/04 rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zębowice na 
lata 2004 – 2013 został po kolei omówiony przez pana Wójta – poszczególne 
zadania . 

Pytania mieli następujący członkowie Komisji : 

� Dylka Marianna – zapytała o zadania realizowane w ramach Odnowy Wsi, czy 
dotyczy  to tez Kadłuba Wolnego  

� Pan Wójt – tak 

� Skowronek Urszula, zapytała o zadania wykazane w punkcie : organizacja 
selektywnej zbiórki na terenie Gminy Zębowice – czy musimy kupić kubły na 
szkło 

� Wójt – wskazał, iŜ na razie ustawa nie jest zmieniona , jeŜeli do czerwca nie 
będzie uchwalona nowa ustawa, wtedy uchwałę naszą musimy  zmienić 

Więcej pytań nie było i przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie 
połączenia sołectw. 

Radna Dyulka Marianna  wskazała, iŜ w Kadłubie Wolnym odbyło się spotkanie 
radnych i sołtysów, którzy to byli przeciwni połączeniu wskazując, iŜ najpierw odbyć 
zebrania wiejskie a potem dopiero podjęcie stosownej uchwały. 

Radca Prawny – wskazał, iŜ aby to zapoczątkować, ktoś musi wystąpić z inicjatywą i 
ta uchwała uruchomi konsultacje , wtedy kaŜde sołectwo się wypowie, musi się to 
odbyć teraz, bo odbędą się zebrania wiejskie , jest rozpoczęta debata, Ŝeby to 
rozpocząć przed uchwałą, gdyŜ w uchwale jest zamierza się połączyć – jest to 
zamiar. 



Następnie pan Wójt szeroko i bardzo dokładnie i konkretnie omówił ten projekt 
wskazując w pierwszej kolejności na spadek liczby ludności w naszej gminie , 
moŜliwość pozyskania środków finansowych poprzez połączenia , wskazując, iŜ jaka 
decyzja zostanie podjęta , taka będzie realizowana . 

Więcej pytań nie było i  Ŝadnych wniosków nie wypracowano, wobec powyŜszego 
przewodnicząca komisji Skowronek Urszula dziękując wszystkim za udział i 
przybycie zakończyła  posiedzenie komisji . 

 

 

Protokółowała :       Przewodnicząca Komisji : 
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