P r o t o k ó ł Nr XXXIX2010
z obrad XXXIX sesji piątej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia 03 listopada 2010
roku.

XXXIX w piątej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w Zębowicach.
Obrady trwały od godz.1400 do 1510
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście
– 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.Wolne wnioski i zapytania .
5.Podjęcie uchwały w sprawie :
1) zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
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 stwierdzając na podstawie listy obecności quorum
pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych – 14 osób/.
Ad. 3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając w punkcie
5 zmianę : informacja z Urzędu Skarbowego z Olesna w sprawie złoŜonych oświadczeń
majątkowych radnych, od pana Wojewody od Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy oraz
pracowników urzędu poddając go pod głosowanie. Proponowany porządek obrad sesji został
jednogłośnie przyjęty.

Ad.4.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do pana
Wójta :
- Wilhelm Rybol – wskazał na zarwany przepust w stronę Osiecka
- Damian Ledwig – zapytał o plan funkcjonowania zespołu gimnazjalno-szkolnego i przedszkola
Więcej wniosków nie było i pani Przewodnicząca Gabriela Buczek przystąpiła do następnego
punktu obrad.

Ad.5.
Pani Przewodnicząca odczytała pismo od pana Wojewody w sprawie złoŜonych oświadczeń
majątkowych pana Wójta i jej, oraz z Urzędu Skarbowego w Oleśnie złoŜonych przez radnych,
natomiast pani sekretarz Teresa Czaja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników
urzędu/ pisma w załączeniu/.
Ad. 6.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej na 2010 rok
wraz z uzasadnieniem .
W tej chwili na sale obrad weszła radna Urszula Skowronek i w sesji obecnie uczestniczy 15
radnych.
Pytania odnośnie przedstawionego projektu uchwały mieli następujący radni :
- Damian Ledwig – kiedy będzie rozpatrzony wniosek do Odnowy Wsi złoŜony w Urzędzie
Marszałkowskim
- Wójt – wskazał, iŜ wniosek cały czas jest rozpatrywany, trwa to długo , moŜe nawet do 8miesięcy.
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15
radnych, oddano głosów za – 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym
podjęta została uchwała Nr XXXIX/273/2010 w sprawie zmian w uchwale budŜetowej na 2010
rok.
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości , informując radnych o odbytych posiedzeniach Komisji budŜetu i działalności
finansowej oraz Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gdzie zostały przedstawione
tabele stawek podatku od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz z tytułu posiadania
psa./propozycje w załączeniu/. Proponowane stawki zostały poddane pod głosowanie , gdzie
zostały jednogłośnie przyjęte .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15
radnych, oddano głosów za – 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym
podjęta została uchwała Nr XXXIX/274/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wraz
z uzasadnieniem
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania: głosowało 15
radnych oddano głosów za – 15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym
podjęta została uchwała Nr XXXIX/275/2010 w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ad.7 .
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana Wójta o udzielenie odpowiedzi na wnioski i
zapytania radnych :
- Inspektor Zarządu Dróg Powiatowych wskazał, iŜ jest tam zarwany przepust, trzeba będzie
wymienić rurę, kiedy to będzie gotowe nie wiadomo, jest ujęte w planie , jest to na drodze
powiatowej.
- jeŜeli chodzi o szkoły i przedszkola to nic się nie zmieni, jedyna zmiana to klasy I – IIII w środę
mają dwie godziny zajęć na hali .
Następnie pan Wójt przedstawił pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich dot. skargi
mieszkańców budynku przy ulicy Oleskiej 27 w Zębowicach/ pismo w załączeniu/, oraz przekazał
wszystkim radnym w formie papierowej sprawozdanie z piątej kadencji samorządu terytorialnego w
gminie Zębowice w latach 2006 – 2010 ./sprawozdanie w załączeniu/.

Następnie podziękował Radnym i pani Przewodniczącej za pracę w kadencji 2006 – 2010 i złoŜył
na ręce Przewodniczącej kwiaty.
Ad.8.
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 15 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został przyjęty
jednogłośnie w głosowaniu jawnym .
Radny Powiatu –Gerard Wons równieŜ podziękował Radnym , pani Przewodniczącej i panu
Wójtowi za współpracę, za 12 lat pracy .
Ad.8.
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za udział w
posiedzeniu Wójtowi, zaproszonym gościom i pracownikom urzędu gminy , zamykając ostatnią
sesję , wypowiedziała formułę „zamykam XXXIX sesję V kadencji Rady Gminy Zębowice.

...............................................................
/Protokółowała : Urszula Czernik/

