Protokół Nr VIII/2015
z obrad VIII sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia
27 października 2015 roku
VIII w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz. 12.00 do godz. 17.00. 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) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych na prowadzenie
świadczeń zdrowotnych położonych w Zębowicach przy ul. Oleskiej 23,
2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej,
3) członkowstwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego
Stowarzyszenia,
4) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie,
5) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę,
8) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok,
9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytych
25 sierpnia i 1 września 2015 r.
10. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przebieg obrad:
Ad. 1 i 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała
radnych, sołtysów, pana Wójta Gminy, pracowników urzędu, 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
projekty uchwał w sprawie:
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji
- uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
- wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Zębowice
- zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Proponowany porządek obrad wraz z poprawkami został poddany pod głosowanie
i jednogłośnie przyjęty.
Ad. 4
Pani Przewodnicząca poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do Pana Wójta.
Głos zabrał Pan Daniel Możwiłło zgłaszając problem z funkcjonowaniem oddziału
przedszkola w Radawiu. Wnosił o dodatkowe fundusze na poprawę warunków
w przedszkolu, tj. zakup kompletów wypoczynkowych oraz gier edukacyjnych.
Zaproponował także sołtysom, by z funduszu sołeckiego przekazać na ten cel 30% środków.
Druga propozycja na organizację środków dla dzieci to utworzenie Stowarzyszenia
Rodziców, napisać własny statut i w ten sposób pozyskiwać dodatkowych funduszy, np. na
wyjazd dzieci w wakacje na basen. Zgłoszono również potrzebę organizacji dodatkowych
godzin dla dzieci w przedszkolu oraz przedsięwzięcia takie jak, np. pasowanie na ucznia
przesunąć na godziny popołudniowe tak, by rodzice mieli szansę w nich uczestniczyć. Pan
Możwiłło zwrócił się również do obecnego na sesji radnego Powiatowego pana Stanisława
Grzesik o zainteresowanie się złym stanem drogi na ul. Stawowej w Radawiu raz rozpatrzenie
zastosowania ograniczenia tonażu dla tirów od godz. 17:00, by można swobodnie spacerować
z dziećmi po ulicy oraz o rewitalizację parku w Radawiu, ponieważ z jest zaniedbany oraz
niewykorzystany, a mógłby stanowić wizytówkę wsi.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że jako gmina dużo robimy dla dzieci. Dzieci zostały
w Radawiu, by nie musiały wcześnie wstawać i dojeżdżać do Zębowic. W ubiegłym roku
wstawiono nowy piec, bo były problemy z wodą gruntową oraz obiekt ten posiada pełną
dokumentację o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. Był wystosowany wniosek, by
w ramach projektu wyremontować przedszkole, który jednak nie zakończył się pozytywnie,
aczkolwiek dalej szukamy środków, by zmodernizować budynek przedszkola. Chcemy
skupić się na ogrodzeniu placu zabaw, ponieważ chodzą tam psy, i nie chcemy, by dzieci
bawiły się w zanieczyszczeniach pozostawionych przez zwierzęta, dlatego też priorytetem jest
zapewnienie ogrodzenia dla placu.
Pan Możwiłło powiedział, iż chciał podjąć temat ogrodzenia placu na zebraniu wiejskim
i dofinansowaniu go z funduszu sołeckiego, jednak mieszkańcy nie wyrazili na to zgody.
Poprosił także o kontakt z projektantem placu zabaw, ponieważ nawierzchnia jest w złym
stanie i powoduje niebezpieczeństwo dla korzystających z niego dzieci.

Pan Wójt powiedział, że przy odbiorze stan nawierzchni placu zabaw był zgodny ze
specyfikacją, ale sprawdzimy ten problem.
Pani Dorota Wons zaproponowała, by Komisję Oświaty zorganizować w listopadzie
w Radawiu w budynku przedszkolnym i zaprosić panią Dyrektor Przedszkola by wspólnie
z rodzicami znaleźć rozwiązania.
Pan Możwiłło opuścił sesję.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała czy są jakieś zapytania dla pana Wójta:
Rybol Wilhelm – brak prądu w ośrodku zdrowia w Zębowicach. Należy rozwiązać problem
spowodowany brakiem energii elektrycznej, który powoduje brak wody w Ośrodku.
Królak Marian - przy ulicy Leśnej w Kosicach auta jeżdżą zbyt szybko,
Ledwig Damian - wykoszenie boiska w Radawiu. Zarośnięty plac po byłym przedszkolu oraz
oświetlenie na Stawowej
Wencel Erwin – lampa na Leśnej w Kosicach, zgłoszone, ale bez reakcji ze strony Turon oraz
wymiana słupa w domu nauczyciela w Radawiu. Lipa, która zagraża bezpieczeństwu.
Twardowska Teresa – nieświecące lampy w miejscowości Knieja było zgłoszone i brak
reakcji.
Ledwig Damian – brak zapisu w strategii o remoncie przedszkola.
Okwieka Piotr - drzewa zagrażają zerwaniu linii energetycznych przy posesji Parkitny
w Osiecku.
Ad. 5
Prowadząca obrady Pani Gabriela Buczek przeczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych
położonych w Zębowicach przy ul. Oleskiej 23. Pytania do projektu uchwały mieli
następujący radni:
Wons Dorota – czy pieniądze z przetargu będą starostwa?
Pan Wójt – tak, ale radni zadecydują, na co będą przekazane te pieniądze.
Ledwig Damian – jeżeli będzie to sprzedaż, a nie dzierżawa to z zaznaczeniem, że tylko na
cele zdrowotne?
Pan Wójt – jest to kwestia aktu notarialnego.
Rybol Wilhelm – czy lokal spełnia wymogi, by miał przeznaczenie na cele zdrowotne?
Pan Wójt – nie spełnia wymogów dla lekarza pierwszego kontaktu i jeżeli chciałby to
wynająć to musiałby to wyremontować.
Ledwig Damian – dlaczego Pielok nie przyjmuje w nowym ośrodku zdrowia?

Pan Wójt – ponieważ wcześniej nie był zainteresowany, by zainwestować w nowy ośrodek,
a teraz w ośrodku przyjmuje prywatny stomatolog i jeżeli zrezygnowałby się z jego usług
należałoby mu zwrócić zainwestowaną kwotę w sprzęt.
Ledwig Damian – to dlaczego prywatny nie przyjmuje na kontrakcie NFZ.?
Pan Wójt – nie było mowy o odbieraniu kontraktów, a w tak małej gminie jak nasza nie ma
szans na funkcjonowanie dwóch stomatologów na kontrakcie.
Rybol Wilhelm – w nowym ośrodku są puste gabinety i dlaczego ktoś miałby zainwestować
w stary?
Pan Wójt – rolą doktora jest pozyskiwanie nowych lekarzy. Zakupiony jest także sprzęt do
wykonywania badań, jednak sprzęt dla obsługi wymaga specjalisty.
Więcej pytań do projektu nie było. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali
następująco: za - 12 głosów, przeciw - 1 i wstrzymało się – 1. Radni w głosowaniu jawnym
podjęli uchwałę Nr VIII/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych położonych w Zębowicach przy ul.
Oleskiej 23.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Pan Wójt wyjaśnił, że kończy się dzierżawa z POLKOMTEL i chcą podpisać nową umowę,
a dodatkowo wnioskują o obniżenie kosztów dzierżawy.
Wons Dorota – zgłoszenie zakłóceń w radiowym Internecie od pana Wieczorka z powodu
wyłączenia prądu u jednego z użytkowników Internetu.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie, w głosowaniu jawnym podjęli
uchwałę Nr VIII/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w drodze bezprzetargowej.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie członkowstwa Gminy
Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”
w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.
Pani Przewodnicząca poprosił Wójta o kilka słów wyjaśniających projekt. Pan Wójt wyjaśnił,
że zmiana polega na tym, by teraz reprezentantem LGR, w ramach gminy został pan Edmund
Langosz, a w Stowarzyszeniu LGD funkcję reprezentacyjnaą spełniała nadal pani Krystyna
Wacławczyk. Dlatego prośba jest taka, by przyjąć zmiany wraz z przedstawicielem
reprezentującym – panem Edmundem Langosz.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie, w głosowaniu jawnym podjęli
uchwałę Nr VIII/58/2015 członkowstwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka
Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego
Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do realizacji podpunktu 4, czyli wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Oleśnie. Pan Wencel Erwin odczytał opinię, ds. opiniowania ławników,
a następnie wybrano spośród radnych Komisję Skrutacyjną, której członkami zostali:
Dylka Marianna – przewodnicząca
Czeredrecki Edyta – członek
Rybol Wilhelm – członek
Komisja przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania. Następnie
Pani Dylka Marianna odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, a wyniki przestawiały się
następująco:
Glados Bernard – 10 głosów
Sawczuk Wróbel Małgorzata – 4 głosy
Pani Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Oleśnie i poddała go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14
radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr VIII/59/2015 w sprawie wyboru ławnika
do Sądu Rejonowego w Oleśnie została podjęta.
Następnie przystąpiono do projektu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Na sesje dołączyła pani Katarzyna Helios Wieczorek, która
przedstawiła nowe propozycje zmiany stawki za odpady komunalne na rok 2016. Należy
zebrać z opłat za odpady 558 tys w ciągu trwania umowy, by system się zbilansował. Przy
dokonaniu symulacji kwotą, która pozwoli na wywiązanie się z warunków umowy będzie
zmiana z 8 na 10 zł od osoby za wywóz śmieci.
Pytania do projektu mieli radni:
Dragon Marcin – czy mamy cos w zamian za to, że będzie teraz drożej?
Pan Wójt - warunki określone są w umowie i to, że koszty są wyższe spowodowane są
wywozem śmieci do składowiska odpadów w Gortatowie, gdzie są najwyższe opłaty za
wywóz śmieci, jednak wywóz tam określony jest ustawą i nie ma możliwości wyboru innego
składowiska.
Wons Dorota – a jak z podniesieniem kosztów w szkołach?
Pan Wójt – 1 zł podrożały opłaty za kubły, a za ten największy 1100 l.– 5 zł. Dla szkoły
będzie to podwyżka o 1 zł, bo znajduje się tam kubeł 240 l.
Więcej pytań nie było. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie,
w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę Nr VIII/60/2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Na sesję dołączyła pani Lisy Renata i przestawiła radnym
aktualne stawki oraz te stawki, które zostały wypracowane na Komisji. Według stawek
ustalonych w 2015 rok, zmianie uległy następujące pozycje :
§1 pkt 2 lit. b (2015r.- 22,86 m2, 2016r.-19,50 m2) oraz §1 pkt 2 lit.e (2015r.-7,68 m2,
2016r- 7,60 m2).
Uległa tez zmianie opłata za podatek rolny poprzednia-61,37 zł, a obecna- 53,75zł oraz
podatek leśny poprzednia-188,85 zł /m3 i obowiązująca stawka- 191,77 zł za m3.

Pytań do projektu nie było. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie,
w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę VIII/61/2015 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przekazała
do zapoznania się radnych z wnioskiem, jaki wpłynął do rady Gminy z Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Wodociągów o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zębowice na okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
Pytań do projektu nie było. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie,
w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę Nr VIII/62/2015 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy
Zębowice na 2015 rok. Pytana, które mieli radni:
Ledwig Damian – skąd takie koszty na zakup auta i dlaczego już w tym roku nie dostaniemy
żadnych dodatkowych pieniędzy ze stowarzyszeń na wsparcie tego zakupu?
I skąd się wzięła taka kwota, bo były zarządy gminne i o takim czymś nie było gadki, były to
zamianki na przyszłe lata, żaby samochód w Zębowicach zakupić i pozyskać dotacje na te
auto. W zeszłym tygodniu były komisje i pytałem o uchwale budżetową i taka kwota też nie
została podana. Nie wiem czy jest sens podejmowania tej uchwały ze względu na to, że wiąże
się z braniem kredytu wielkości 750 tys zł i w tym roku nie dostaniemy żadnego
dofinansowania,. Poczekać z tą uchwała na przyszły rok?
Pan Wójt – wy, jako Rada Gminy jesteście odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa,
a ja dodatkowo do zagwarantowania gotowości wyjazdu tych jednostek poprzez podpisanie
trójstronnych zobowiązań. Obecny wóz strażacki był już 9 razy naprawiany, a teraz jest
potrzebny jego kapitalny remont, który w chwili obecnej się nie opłaca.
Ledwig Damian – nie mówię nie, tylko chodzi o to, by poczekać na dofinansowanie.
Wystarczy poczekać jakieś 5 miesięcy, bo w marcu mamy nabory na związków OSP i jest
możliwość pozyskania w sumie jakiś 200 tys. zł.
Pa Wójt – każda dotacja, która jest ze związków będzie powiązana z RPO i tam SA kryteria
i nawet jakbyśmy dostali 200 tys. zł, to od przyszłego roku wzrasta VAT i będzie to 150 tys.
zwrotu VAT-u i to tak jakbyśmy pozyskane pieniądze zapłacili VAT.
Dragon Marcin – jest dużo projektów, które ciągniemy od tamtej kadencji i nie są
zrealizowane – to jest mój wniosek , tak ja to postrzegam. Dzisiaj wychodzimy, cos tam
uchwalamy, a 1 stycznia mamy nowy samochód i czemu, np. te inne nam jakoś nie idzie.
Pan Wójt – ale konkretnie co nie idzie?
Dragon Marcin – priorytetowe, jak np. chodniki na pewnych ulicach, drogi, są jakieś tam
inwestycje, które się ciągną i nie mogę teraz powiedzieć, by kogoś obrażać czy nie obrażać,
ale to są takie inwestycje, które nie są tak w wielkich kwotach, jak np. samochód. Dzisiaj

kupujemy do Zębowic, a kto da nam pewność, że za chwile jednostka z Kadłuba Wolnego
nie będzie chciała.
Pani Przewodnicząca – jak będzie taka potrzeba to kupimy
Ledwig Damian – ten samochód trzeba kupić tylko poczekajmy te 5 miesięcy
Pan Wójt – jeżeli droga na Radawie byłaby droga gminną to chodziki dawno byłyby zrobione
Rybol Wilhelm – a zwrot VAT jest możliwy?
Pan Wójt – gmina to nie działalność gospodarcza i nie ma takiej możliwości
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali następująco: za - 7 głosów,
przeciw - 6 i wstrzymało się – 1. Radni w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę Nr
VIII/63/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Pytań do projektu nie było. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali
następująco: za - 7 głosów, przeciw - 6 i wstrzymało się – 1. Radni w głosowaniu jawnym
podjęli uchwałę Nr VIII/64/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizację inwestycji.
Pytań do projektu nie było. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy głosowali
następująco: za - 7 głosów, przeciw - 6 i wstrzymało się – 1. Radni w głosowaniu jawnym
odrzucili projekt uchwały.
Ledwig Damian– jeżeli chodzi o kredyty to nie musi być zachowana bezwzględna większość
radnych.. Wynika z tego, że uchwała kredytowa nie przeszła.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie, w głosowaniu jawnym podjęli
uchwałę Nr VIII/65/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.
Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty
targowej na terenie Gminy Zębowice.
Wons Dorota –w projekcie jest napisane „charytatywnie” i dlaczego za imprezy charytatywne
ma być pobierana opłata?
Pan Wójt – sprawdzimy czy można to zmienić i w takim razie głosujemy za podjęciem
uchwały ze wzmianką, że kasuje się słowo „charytatywnie”
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie, w głosowaniu jawnym podjęli
uchwałę Nr VIII/66/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy
Zębowice.

Pani Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Pytania do projektu mieli radni:
Wons Dorota – dokładamy 22 tys zł., a całkowity koszt ile wynosi?
Pan Wójt – wszystko jest na etapie kosztorysu.
Wons Dorota – a czy jest jakaś wizualizacja projektu, np. jakaś zieleń, która będzie go
otaczać?
Pan Przewodnicząca – zieleń nie jest wskazana, by nie powodowała zabrudzeń.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie, w głosowaniu jawnym podjęli
uchwałę Nr VIII/68/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Ad.6
Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych. Pan Wójt i Pani Gabriela Buczek złożyli
oświadczenia w terminie i komplecie, brak naruszenia przepisów prawnych. Od pracowników
też złożone zostały w terminie i w komplecie oraz bez naruszenia przepisów prawnych.
Ad.7
Informacja o realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2014/2015. Radni otrzymali
materiały dot. Zadań oświatowych przy zaproszeniu na sesję. Do przedstawionych informacji
o realizacji zadań oświatowych pytań nie było.
Ad.8
- brak prądu w ośrodku zdrowia
gdy zabraknie prądu jest zawór, który odcina dopływ wody, by nie prowadzić do zakażeń.
Było pytanie wystosowane do pana doktora o zakupie dodatkowego agregatu, ale nadal brak
odpowiedzi.
-prędkość samochodów jeżdżących prze Kosice jak i przez inne miejscowości najlepiej
byłoby rozwiązać poprzez rozmowę z danymi osobami.
-plac w Radawiu
Pracownicy działają na bieżąco i nie ma ich na tyle dużo, by byli w każdym miejscu. Trzeba
zorganizować młodzież, by podjęła się tego zadania, a Gmina dostarczy sprzęt do
wykaszania.
-oświetlenie ul. Stawowa
wciąż brakuje od zakładu energetyki projektu do zaopiniowania.
-koszenie boiska
jeżeli nie będzie dodatkowych prac to boisko zostanie skoszone
-ulica Leśna
podobne sytuacje są w Osiecku i w innych miejscowościach i stad prośba do sołtysów, by raz
w miesiącu przejechali się po wsi i zanotowali, które lampy nie świecą

-słupy przy domu nauczyciela
ten temat jest nie ruszony, a co do lamp musi być zgoda
-brak zapisu w strategii
zostanie to sprawdzone i dopisane
-Osiecko – drzewa. Jest to teren prywatny, ale jeżeli jest zagrożenie to w takiej sytuacji
możemy wejść na posesję.
-wieża OSP Kadłub Wolny - ujęta w tegorocznym funduszu sołeckim i w następnym też.
Ad.9
Wobec zrealizowania wszystkich punktów porządku obrad przystąpiono do punktu
przedostatniego tj. przyjęcia protokołów z sesji z dnia 25 sierpnia 2015 roku i 1 września
2015 r. Pani przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołów.
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu z sesji z dnia 25 sierpnia
2015 r. i protokołu z sesji z dnia1 września 2015 r.
Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za
udział w sesji, zamykając sesję, wypowiedziała formułę „zamykam VIII w siódmej kadencji
sesję Rady Gminy Zębowice”.
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