P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2010
z obrad uroczystej XXXVIII sesji piątej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia
9 października 2010 roku.

XXXVIII uroczysta w piątej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się namiocie obok
remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Zębowicach. Obrady trwały od godz.1200 do 1315
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście i
mieszkańcy gminy Zębowice – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik
niniejszego protokołu.
Pod obrady sesji zaproponowany został następujący porządek obrad :
1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji .
4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie omówienia działalności samorządu na przełomie lat 1990 –
2010.
5. Wystąpienie Pani Danuty Jazłowieckiej – Eurodeputowanej do Parlamentu Europejskiego
6. Wystąpienie Pana Józefa Sebesty – Marszałka Województwa Opolskiego.
7. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
8. Zakończenie sesji .
Przebieg obrad :
Ad. 1 . 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek , która powitała radnych,
pracowników urzędu, zaproszonych gości i mieszkańców gminy
oraz na podstawie listy
obecności stwierdziła quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych –
14 osób/.
Ad. 3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, poddając go pod
głosowanie. Proponowany porządek obrad sesji został jednogłośnie przyjęty.
Następnie poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych radnych
i sołtysów w kadencji lat 1990 – 2010 .
Dziękując wszystkim, oddała głos panu Wójtowi .
Ad.4.
Pan Wójt przedstawił całokształt działalności samorządu za lata 1990 – 2010, przedstawiając
najwaŜniejsze przedsięwzięcia. Na zakończenie wspomniał o nadaniu honorowego obywatelstwa
pani Europoseł Danucie Jazłowieckiej oraz wręczył Wielką Księgę Ziemi Zębowickiej pani
Europoseł i Marszałkowi Józefowi Sebeście.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek podziękowała za wystąpienie panu Wójtowi prosząc o
zabranie głosu panią Europoseł Danutę Jazłowiecką.
Ad. 5.
Pani Danuta Jazłowiecka podziękowała za zaproszenie oraz za nadanie honorowego
obywatelstwa Gminy Zębowice jak równieŜ za piękny prezent w postaci Wielkiej Księgi Ziemi
Zębowickiej wskazując, iŜ nałoŜono na jej plecy więcej obowiązków.
Pani Europoseł Danuta Jazłowiecka podzieliła się małym, drobiazgiem – drobnym upominkiem dla
pana Wójta zapraszając 40 osób do Brukseli, zostawiając wybór panu Wójtowi .
Dziękując pani Europoseł przewodnicząca Rady poprosiła pana Józefa Sebesty o zabranie głosu.

Ad.6 .
Pan Marszałek przedstawił pracę samorządu w okresie 20 –lecia , podziękował za zaproszenie
oraz piękny upominek w postaci Wielkiej Księgi Ziemi Zębowickiej Ŝycząc wszystkim mieszkańcom
gminy, wójtowi i pracownikom dalszej współpracy i zaangaŜowania na rzecz gminy i
mieszkańców.
Pani przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek odczytała uchwałę w sprawie nadania
Honorowego Obywatelstwa Gminy Zębowice pani Europoseł Danucie Jazłowieckiej oraz wręczyła
statuetkę „Przyjaciel Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach.
Następnie pani przewodnicząca odczytała listę radnych i sołtysów według poszczególnych
kadencji/ lista w załączeniu/, oraz wręczyła panu Wójtowi Wielka Księgę Ziemi Zębowickiej panu
Wójtowi wraz z gratulacjami.
Następnie pan Wójt wręczył Wielką Księgę Ziemi Zębowickiej wraz z gratulacjami radnym byłym i
obecnym oraz sołtysom i zaproszonym osobom .
Pani sekretarz w asyście pana Edmunda Langosza i i Ireny Dzikowskiej wręczyli panu Wójtowi od
wszystkich pracowników gratulacje i podziękowania wraz z drobnym prezentem i kwiatami.
Pan Wójt złoŜył serdeczne podziękowania .

Ad.7.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie protokołu obrad z
poprzedniej sesji, informując iŜ, protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji
znajdować się będzie w biurze Urzędu Gminy.
Głosowało 14 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został przyjęty
jednogłośnie w głosowaniu jawnym .
Ad.8.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za udział w
posiedzeniu Wójtowi, zaproszonym gościom i pracownikom urzędu gminy , zamykając sesję ,
wypowiedział formułę „zamykam XXXVIII uroczystą sesję V kadencji Rady Gminy Zębowice.
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/Protokółowała : Urszula Czernik/

