
Protokół  Nr XXXII/2014

z obrad XXXII sesji szóstej kadencji Rady Gminy Z ębowice odbytej dnia 

29 kwietnia 2014 roku .

XXXII  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w
Zębowicach. Obrady trwały od godz.900 do godz.1210.

Na  stan  15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  12  radnych,  pan  Wójt,  pani  urbanista  Maria
Oleszczuk,   sołtysi  oraz   pracownicy  urzędu   –  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności
stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z realizacji wieloletniego programu
współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.

5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy
Zębowice, który jest podstawą do planowania budŜetu na rok następny.

6. Wolne wnioski i zapytania .

7. Podjęcie uchwały w sprawie :

1) zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2014 rok
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
3) uchylenia  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  na  wyprzedzające

finansowanie
4) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat
5)  wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy do 3 lat
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w

zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w

zakresie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach
8) zmieniająca uchwałę Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia

2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice
na lata 2008-2014”

9) zmieniająca uchwałę Nr XV/105/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia
2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie  na
lata 2008-2014”

10) poparcia stanowiska Zarządu Związku Producentów Ryb
11) wniesienia skargi na rozstrzygniecie  nadzorcze
12) stwierdzenia,  Ŝe  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla

obszaru połoŜonego na gruntach wsi RADAWIE, nie narusza ustaleń studium
13) uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
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obszaru połoŜonego na gruntach wsi RADAWIE

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

9. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .

10. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela  Buczek, która powitała
radnych, panią Marię Oleszczuk sołtysów, pana Wójta i pracowników urzędu stwierdzając na
podstawie listy obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan
radnych – 12osób/.

Ad.3.

Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji,  który radni otrzymali
wraz  z  materiałami  na  sesję  przy  zaproszeniu,  wprowadzając  jeden  projekt  uchwały  w
sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora oraz w pierwszej
kolejności  przedstawienie  i  omówienia  projektów  uchwał  dot.  planu  zagospodarowania
przestrzennego  przez  panią  urbanistę  Marię  Oleszczuk  i  na  końcu   po  podejmowanych
uchwałach  :wolne  wnioski  zapytania  radnych.  Proponowany  porządek  wraz  z  poprawką
został przyjęty jednogłośnie .

Ad.4.

Pani Maria Oleszczuk szczegółowo omówiła prace nad projektem planu, które rozpoczęły się
w kwietnia 2013 roku, a którego celom było rozwój funkcji rekreacyjno-mieszkaniowej wsi
Radawie , poprzez wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę rekreacji indywidualnej oraz
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co związane jest z realizacją polityki przestrzennej
gminy  przyjętej  w  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
gminy Zębowice. Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia właściwych organów
i  instytucji.  Został  wyłoŜony  do  publicznego  wglądu  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na
środowisko w dniach od 20 stycznia 2012 roku do 21 lutego 2014 roku. Wpłynęła  jedna
uwaga   dot.  zmniejszenia  stawki  procentowej  opłaty  planistycznej,  z  30%  na  10%.  Po
zapoznaniu się z listą uwag i sposobem ich rozpatrzenia przez Wójta Gminy Zębowice  oraz
przeprowadzonym  głosowaniem  nie  uwzględniono  tej  stawki  z  30%  na  10%  opłaty
planistycznej, jedynie z 30% na 20%. Głosowało :12 radnych – za – 12  z 30% na 20%.

Pytania mieli następujący radni :

� Norbert Larisz – zapytał, ile jest tam działek

� P.Maria Oleszczuk – wskazała, iŜ 30 

Więcej  pytań  nie  było  i  pani  przewodnicząca  Gabriela  Buczek  podziękowała  pani  Marii
Oleszczuk za skomentowanie projektów uchwał i przystąpiono do następnego punktu obrad .

Ad.5 

Sprawozdanie  z  realizacji  wieloletniego  programu  współpracy  Gminy  Zębowice  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  poŜytku
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publicznego  radni   zapoznali  się  ,  gdyŜ  otrzymali  wraz  z  materiałami  na  sesję  .  Pytań
odnośnie tego sprawozdania nie było .

Ad.6.

Przewodnicząca Rady Gminy pani Gabriela Buczek powiedziała, iŜ wszyscy radni otrzymali
wraz z zawiadomieniem o sesji przedmiotową  ocenę zasobów pomocy społecznej za rok
2013 dla  Gminy Zębowice. Kierownik GOPS-u pani  Danuta Sułek wskazała,  iŜ  ocena ta
została  przygotowana  w oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji  społecznej  i  demograficznej.
Opracowując ocenę wykorzystane zostały własne dane oraz dane Urzędu i Zespołu Szkół
oraz Przedszkola. Ponadto ocena zasobów pomocy społecznej została zasilona przez zbiory
centralne systemu informatycznego z pomocy społecznej, dane GUS, Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej .Przedmiotowa ocena obejmuje osoby
i  rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej,  rodzaje  ich  problemów  oraz  ich  rozkład
ilościowy  .Zgodnie  z  art.16  a  ust.4  ustawy  o  pomocy  społecznej  ocena  wraz  z
rekomendacjami  stanowi  podstawę  do  opracowania  budŜetu  na  następny  rok,  a  organ
wykonawczy co roku do 30 kwietnia przedstawić  powinien ocenę zasobów Radzie Gminy.
Pytań nie było. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej została pozytywnie przyj ęta przez
Radę Gminy.

Ad.7.

Prowadząca obrady przewodnicząca Rady Gminy pani  Gabriela Buczek odczytała projekt
uchwały w sprawie zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania  , głosowało 12radnych, oddano głosów za -12,
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr
XXXII/277/2014 w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy Z ębowice na 2014 rok.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głosowało 12
radnych,  oddano głosów za-12przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –  0,  tym w głosowaniu
jawnym podjęta została uchwała Nr XXXII/278/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawi e
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodnicząca  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
XXXI/273/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia
poŜyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  operacji  ”Przebudowa  sali  wiejskiej  wraz  z
zapleczem  sanitarnym  i  socjalnym  w  budynku  centrum  wiejskim  pełniącym  funkcje
społeczno-kulturalne w Radawiu” objętej PROW na lata 2007 – 2013 wraz z uzasadnieniem :
w związku ze zgromadzeniem wystarczających środków pienięŜnych na koncie bankowym
zaciągnięcie w/w poŜyczki stało się bezprzedmiotowe.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania  , głosowało 12
radnych, oddano głosów za  -12 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu
jawnym podjęta została uchwała Nr XXXII/279/2014 w sprawieuchylenia uchwały NrXXXI /
273/2014 Rady Gminy Z ębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zaci ągnięcia
poŜyczki na wyprzedzaj ące finansowanie operacji ”Przebudowa sali wiejskiej  wraz z
zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełni ącym funkcje
społeczno-kulturalne w Radawiu” obj ętej PROW na lata 2007 – 2013.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy do 3 lat wraz uzasadnieniem ; dot.  Pana Rafała Grzesika  dzierŜawcę
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części działki połoŜonej w Kadłubie Wolnym, która została zawarta do dnia 26 maja 2014
roku.

Pytań  odnośnie  tego projektu  uchwały  nie  było  i  przystąpiono do głosowania  :głosowało
12radnych,  oddano  głosów  za  –  12,  przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –  0  ,  tym  w
głosowaniujawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XXXII/280/2014  w  sprawie  wyra Ŝenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier Ŝawy.                                              
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierŜawy do 3 lat  wraz uzasadnieniem ; dot.  Pana Erwina Kubiciel   dzierŜawcę
części działki połoŜonej w Osiecku, która została zawarta do dnia 11 maja 2014 roku.  
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania :głosowało 12
radnych, oddano głosów za – 12, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0 , tym w głosowaniu
jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XXXII/281/2014  w  sprawie  wyra Ŝenia  zgody  na
zawarcie kolejnej umowy dzier Ŝawy.                                                  

Przewodnicząca odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Oleskiemu  na  realizacje  zadania  w  zakresie  działalności  Warsztatów  Terapii
Zajęciowej. O skomentowanie tego projektu uchwały poprosiła panią  Danutę  Sułek, która
wskazała, iŜ dotyczy to 2-ch męŜczyzn z II grupa inwalidzką.
Pytania mieli następujący radni :

� Krystyna Karońska – zapytała, jak oni dojeŜdŜają do Olesna.
� Danuta Sułek – jeŜdŜą autobusem i bilet mają zapłacony

 Więcej  pytań  odnośnie  tego projektu  uchwały nie  było  i  przystąpiono do głosowania   ,
głosowało 12 radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w
głosowaniu  jawnym podjęta  została  uchwała  Nr  XXXII/282/2014  w sprawie   udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje  zadania w zakresie działalno ści
Warsztatów Terapii Zaj ęciowej.
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Gabriela  Buczek  odczytała   projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia  po0mnocy  finansowej  Powiatowi  Oleskiemu  na  realizacje  zadania  w  zakresie
działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Sowczycach.Pani  Danuta  Sułek
wskazała, iŜ  dotyczy to dwójkę dzieci,  rehabilitacja przynosi efekty, są to warsztaty, gdzie
uczą się co trzeba umieć Ŝeby przeŜyć do 18 roku Ŝycia, dzieci są zawoŜone przez rodziców.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 12
radnych,  oddano głosów za-12przeciwnych  –  0,  wstrzymujących  –  0,  tym w głosowaniu
jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XXXII/283/2014  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  Powiatowi  Oleskiemu  na  realizacj ę  zadania  w  zakresie  działalno ści
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.
Pani przewodnicząca ogłosiła 10 –ciominutową przerwę.
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/106/08
Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  23  kwietnia  2008  roku  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu
Odnowy  Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2014”. 
Pan Wójt wskazał,  iŜ  zmiany dotyczą  projektu utworzenie miejsca rekreacji i  wypoczynku
wraz z budową  ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości  Zębowice/ za halą/  str.4
punkt  8  załącznika/  oraz   budowa  infrastruktury  do  spędzenia  wolnego  czasu  jako
uzupełnienie  istniejącej  infrastruktury  historycznej/  sanitariaty  przy  kościele/  str.5  punkt  9
załącznika/.
 Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 12
radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu
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jawnym  podjęta  została  uchwałaNr  XXXII/284/2014  sprawie  zmieniaj ąca  uchwał ę
NrXV/106/08  Rady  Gminy  Z ębowice  z  dnia  23  kwietnia  2008  roku  w  sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy  Miejscowo ści Zębowice na lata 2008 – 2014”.
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/105/08
Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  23  kwietnia  2008  roku  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu
Odnowy  Miejscowości Radawie  na lata 2008 – 2014”. Pan Wójt wskazał, iŜ zmiany dotyczą
budowy  infrastruktury  do  spędzania  wolnego  czasu  jako  uzupełnienie  istniejącej
infrastruktury  hi8storycznej  przy  kościele  parafialnym/  załącznik   str.14  punkt  4/  oraz
utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w
miejscowości Radawie /plac zabaw - załącznik str.15 punkt 8/.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 12
radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu
jawnym  podjęta  została  uchwałaNr  XXXII/285/2014   sprawie  zmieniaj ąca  uchwał ę
NrXV/106/08  Rady  Gminy  Z ębowice  z  dnia  23  kwietnia  2008  roku  w  sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy  Miejscowo ści Radawie  na lata 2008 – 2014”.
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  poparcia
stanowiska Zarządu Związku Producentów Ryb.
Pan Wójt  wskazał,  iŜ  w świetle  projektu  nowelizacji  ustawy ”Prawo Wodne” dąŜy się  do
pobierania  opłaty  za  wody  na  napełnianie  stawów  rybnych.  W  związku  z  planowanym
wprowadzeniem opłat za pobór wody dla gospodarstw rybackich, Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna” zwraca się z prośbą o udzielenie poparcia negatywnego stanowiska w tej
sprawie , stwierdzając, Ŝe wprowadzenie opłat za wodę przyczyni się do utraty rentowności
wielu gospodarstw rybackich, co wpłynie negatywnie zarówno na gospodarkę , jak tez na
walory przyrodnicze naszego województwa. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 12
radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu
jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XXXII/286/2014  w  sprawie  poparcia  stanowiska
Zarządu Zwi ązku Producentów Ryb.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie
nadzorcze. O skomentowanie tego projektu uchwały przewodnicząca poprosiła pana Michała
Pawełczyka – radcy prawnego, który wskazał, Ŝe corocznie uchwalany jest program, jedynie
brak jest wskazania adresu schroniska dla psów i wskazania weterynarza i organ nadzoru
nam to zakwestionował. Zwrócimy się do Sądu czy te wymagania są konieczne .
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 12
radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu
jawnym  podjęta  została  uchwałaNr  XXXII/287/2014  w  sprawie  wniesienia  skargi  na
rozstrzygniecie nadzorcze.
Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia,  Ŝe  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego na gruntach wsi Radawie , nie
narusza ustaleń studium.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 12
radnych, oddano głosów za-12 przeciwnych – 0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu
jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XXXII/288/2014  stwierdzenia,  Ŝe  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło Ŝonego na gruntach wsi Radawie ,
nie narusza ustale ń studium.
Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego na gruntach wsi Radawie  wraz
z uzasadnieniem.
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Pytania mieli następujący radni :
� Radna Marianna Dylka zapytała, co oznaczają poszczególne symbole 
� Pan  Wójt  wskazał,Ŝe  MZ  –  zabudowa  wiejska,  MN-zabudowa  mieszkaniowa

jednorodzinna, MR-  zabudowa rekreacyjna, RR-tereny rolnicze, ZP-tereny zielone,
ZL-lasy, ZLp tereny planowanych zalesień,  KS-tereny urządzeń komunikacji,  KDW-
tereny dróg wewnętrznych.

� Radny Wilhelm Rybol zapytał, gdzie to jest połoŜone
� Pan wójt wskazał,  Ŝe jest to na Radawce, pomiędzy budynkami, za agroturystyką

pani Warzechowej.
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania :, głosowało 12 radnych, oddano głosów
za-12 przeciwnych –  0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu  jawnym podjęta  została
uchwała  Nr  XXXII/289/2014  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło Ŝonego na gruntach wsi Radawie .
Przewodnicząca odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn.
Opolska Karta Rodziny i Seniora .  skomentowanie poprosiła pana Wójta, który wskazał, ze
przystąpimy  do  tego  programu  we  współpracy  z  Województwem  Opolskim,  nie  jest  to
obciąŜenie dla gminy, punkt wydawania tej karty będzie w Urzędzie Marszałkowskim.
Pytania mieli następujący radni :

� Radna Dorota Wons – zapytała, do czego ta karta uprawnia 
� Wójt – wskazał, Ŝe na róŜne bilety wstępu

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania :, głosowało 12 radnych, oddano głosów
za-12 przeciwnych –  0,  wstrzymujących – 0,  tym w głosowaniu  jawnym podjęta  została
uchwała  Nr XXXII/290/2014 w sprawie  przyst ąpienia do programu pn. Opolska Karta
Rodziny i Seniora .
Następnie przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Buczek  odczytała pismo od pana Haaga –
podziękowanie za nadanie mu honorowego obywatela Gminy Zębowice.
Ad.8.
Wolne wnioski i zapytania oraz odpowiedzi :

� Radna Krystyna Karońska – zapytała, o caritas- my dajemy środki na utrzymanie , a
tam są  mieszkania  wynajęte  ,  chodzi  o  opłaty  za  mieszkania  i  media  oraz  co  z
obiektem po starym ośrodku zdrowia

� Radny  Wilhelm  Rybol  –  zapytał,  czy  będą  remontowane  dziury  na  drogach  w
Siedliskach oraz na nierówne pobocze od boiska w stronę Siedlisk

� Radna Marianna Dylka –wskazała na niedokładne łatanie dziur
� Radny Norbert Larisz – wskazał, na fatalne drogi powiatowe oraz na brak kubłów na

szkło
W  tej  chwili  salę  obrad  opuściła  radna  Dorota  Wons  i  w  sesji  uczestniczy  obecnie  11
radnych.
Pani sołtys z Zębowice – Gabriela Respondek zapytała, czy nie moŜna by kupić wspólna
kasę fiskalna dla wszystkich stowarzyszeń oraz czy moŜna by zamknąć drogę od Izydora
Murka w kierunku sklepu  - chodzi o samochody.
Pan  sołtys  z  Osiecka  –  Piotr  Okwieka  wskazał,  na  wyczyszczenie  przepustu  z  Łąk  w
kierunku Olesna oraz podziękował za wykoszenie boiska .
Następnie  pan  Wójt  udzielał  odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  radnych.  Na  wstępie
podziękował wszystkim za udział w otwarciu ośrodka zdrowia .

� Caritas – dajemy dotacje na świadczenia, proboszcz rozlicza się z caritasem,
nie wpływa to na współfinansowanie lokatorów.

� Drogi – robimy analizę i przeprowadzamy rozmowy ze Starostą, ogólnie jest
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brak środków, naprawa dziur przeprowadzona jest zgodnie z procedura , my
nie mamy na to wpływu.

W tej chwili sale obrad opuścił radny Damian Ledwig i w sesji uczestniczy 10 radnych.
� Kubły na szkło – trzeba monitować, mają braki.
� Pomieszczenia po starym ośrodku zdrowia  - nie chcemy się ich pozbyć, bo

nie mamy mieszkań socjalnych oraz pomieszczeń rehabilitacyjnych, zostaną
one wykorzystane .

� Odcinek drogi od Izydora Murka do sklepu – odcinek ten nie moŜna zamknąć.
� Kasa  fiskalna  moŜe  być  kupiona  lub  wydzierŜawiona  –  wypoŜyczona  na

festyny .

Wobec  zrealizowania  wszystkich  punktów  porządku  obrad  przystąpiono  do  punktu
ostatniego.

Ad.9.

Przypomniała równieŜ  radnym o oświadczeniach majątkowych, które naleŜy złoŜyć  do 30
kwietnia 2014 roku.

Ad.10. 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  dziennego  sesji  Pani  Przewodnicząca  dziękując
wszystkim  za udział  w  sesji,   zamykając sesję, wypowiedziała formułę  ”zamykam XXXII
w VI kadencji sesj ę Rady Gminy Z ębowice.

Protokółowała :

...............................................
/ Urszula Czernik
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