Protokół Nr VI/2015
z obrad VI sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia
25 sierpnia 2015 roku

VI w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz. 12.00 do godz. 14.00. Na stan 15 radnych w sesji
uczestniczyło 14 radnych, Wójt Gminy Zębowice, sołtysi, pracownicy urzędu oraz zaproszeni
goście – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
3) poparcia stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Spotkanie dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-2020.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2015 r.
9. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przebieg obrad:
Ad.1 i 2
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Damian Ledwig, który powitał
radnych, sołtysów, Pana Wójta Gminy, pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy
obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad (stan radnych – 14
osób).
Ad.3
Pan Wiceprzewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając dwa
projekty uchwał:
- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Proponowany porządek obrad wraz z poprawką został poddany pod głosowanie i jednogłośnie
przyjęty.
Ad.4
Wiceprzewodniczący poprosił radnych o składanie wniosków i zapytań do Pana Wójta:
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- Erwin Wencel zgłosił brak wykaszania w Łące, oraz problem zagrażającej lipy obok domu
nauczyciela w Radawiu i słupa elektrycznego wymagającego remontu,
- Krzysztof Kurowski kolejny raz poprosił o pomalowanie przystanków w Radawiu oraz
zaproponował postawienie tabliczki zakazującej wprowadzanie psów na plac zabaw
w Radawiu,
- Dorota Wons dodała, że problem z psami istnieje również na placu zabaw w Zębowicach,
- Leon Psyk wnioskował o naprawę lampy w Poczołkowie,
- Sołtys Radawia wnioskował o usunięcie budki obok budynku OSP w Radawiu. Okoliczni
mieszkańcy skarżą się na libacje i hałasy do późnych godzin nocnych,
- Sołtys Kniei wnioskowała o naprawę lamp,
- Sołtys Siedlisk wnioskował o wyczyszczenie rowów,
- Sołtys Radawia dodał, że ten sam problem występuje w Radawiu, korzystając z niskiego
stanu wody można by wyczyścić koryto rzeki w centrum wsi,
- Wilhelm Rybol wnioskował o wykoszenie rowów.
Ad.5
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2015 rok.
Pytania do projektu uchwały mieli następujący radni:
- Wilhelm Rybol zapytał ile kosztowały przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Pan Wójt odpowiedział, że 3 mln zł.
- Erwin Wencel zapytał o zapisy na budowę kolejnych oczyszczalni.
Pan Wójt odpowiedział, że nie stać nas na budowę kanalizacji, jeżeli ktoś posiada nieszczelne
szambo może wnioskować o budowę oczyszczalni. W 2016 roku rozpoczną się nabory
i do tego czasu trzeba skompletować dokumentację.
Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr VI/50/2015
Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy
Zębowice na 2015 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Pytań odnośnie tego projektu
uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 radnych, w głosowaniu
jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr VI/51/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25
sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt objaśnił, że chodzi o przekazanie obowiązków związanych z melioracją na rzecz gminy.
Istnieje obawa, że w małych gminach mogą wystąpić problemy z tym zadaniem. Chodzi
o wszystkie cieki wodne na terenie gminy. Pan Wójt zwrócił się z prośbą do rady o poparcie
tej uchwały. Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych, oddano głosów za -13, wstrzymujących się – 1, w głosowaniu
jawnym podjęto uchwałę Nr VI/52/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015
roku w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Pytań
odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 14
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr VI/53/2015 Rady Gminy
Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Wójt objaśnił, że trzeba było odebrać dzierżawcy część terenu ze względu na znajdujące się
tam szamba.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania. Głosowało 14
radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę Nr VI/54/2015 Rady Gminy
Zębowice z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Ad.6
Po przerwie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020.
Ad.7
Wiceprzewodniczący poprosił Pana Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych:
- wykaszanie traw – teren zostanie wykoszony,
- problem zagrażającej lipy obok domu nauczyciela w Radawiu i słupa elektrycznego – będzie
to zgłoszone,
- tablice zakazujące wprowadzanie psów – będzie zlecone wykonanie takich tablic,
- pomalowanie przystanku – nie wiadomo czy zostanie to wykonane w tym roku,
- sprawy lamp proszę zgłaszać p. Marii Batkowskiej,
- budka w Radawiu – jeżeli jest to samowola budowlani i jest to niezgodne z uchwałą
o utrzymaniu czystości i porządku można ten obiekt rozebrać,
- rowy są pogłębiane, ale wpuszczane nieczystości powodują szybkie ich zarastanie,
Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego jest podjęta. Do końca września sołtysi muszą
zwołać zebrania wiejskie i złożyć wnioski.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu OSP w Radawiu Sebastian Sikora, który złożył
podziękowania radnym za udział w uroczystości obchodów 140-lecia OSP w Radawiu oraz za
ich decyzje, dzięki którym jednostka OSP w Radawiu otrzymała nowy samochód bojowy.
Ad.8
Wobec zrealizowania wszystkich punków porządku obrad przystąpiono do punktu
przedostatniego. Przyjęcie i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia protokołu
z sesji z dnia 23 czerwca 2015 roku. Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za
przyjęciem wyżej wymienionego protokołu - głosowało 14 radnych.
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Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Wiceprzewodniczący dziękując wszystkim
za udział w sesji, zamykając sesję, wypowiedział formułę ”zamykam VI w VII kadencji sesję
Rady Gminy Zębowice”.

….............................................................
/ Protokołowała: Aneta Włodarczyk /
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