Zębowice, dnia 15 czerwca 2016 roku.
Informuje się, że w dniu 23 czerwca 2016 roku o godz. 1000 w sali „Domu Spotkań” w Zębowicach
odbędzie się XIII w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu
 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 dyskusja
2) udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015,
 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Zębowice,
 przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium
3) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok,
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice,
6) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice,
8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
10) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 r.,
11) kontynuacji dzierżawy,
12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 3,
13) zmiany uchwały dot. członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Opolszczyzna”,
14) wspólnej z Powiatem Oleskim realizacji zadania: budowa ścieżki rowerowej,
15) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice,
16) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Zębowicach,
17) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.

6. Przedstawienie oceny zasobów z pomocy społecznej - rekomendacja. (Ocena zasobów pomocy
społecznej dostępna na BIP UG Zębowice).

7. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy
Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zębowice za rok 2015.
9. Zapoznanie z organizacją nowego roku szkolnego 2016/2017 w ZGS ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci klasy pierwszej w Szkole Podstawowej.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 29 marca 2016 r.
12. Zakończenie sesji Rady Gminy.

