
         Protokół Nr V/2011 
z obrad V sesji szóstej kadencji Rady Gminy Z ębowice  

odbytej dnia 01 marca  2011 roku . 
 
 
V w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1600 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, sołtysi, Prezes SRW Kadłub Wolny, 
Pani Maria Oleszczuk przedstawiciel Pracowni Architektury i Urbanistyki 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. 
4. Przedstawienie przez Pracownię Architektury i Urbanistyki oceny aktualności studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice oraz 
obowiązujących miejsce planów zagospodarowania przestrzennego /treść 
opracowania na stronie Biutetynu Informacji Publicznej UG Zębowice/ 

5. Wolne wnioski i zapytania . 
6. Podjecie uchwały w sprawie : 

1) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
2) zmiany budŜetu gminy Zębowice  
3) wyodrębnieni w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
4) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok 
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 20011 rok 
6) uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa 
7) połączenia sołectwa: Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu 
8) nadania statutu sołectwa Kadłub Wolny 
9) nadania statutu sołectwa Knieja  
10) nadani a statutu sołectwa Osiecko 
11) nadania statutu sołectwa Poczołków 
12) nadania statutu sołectwa Prusków 
13) nadania statutu sołectwa Siedliska 
14) nadania statutu sołectwa Zębowice 
15) zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do 
finansowania  

16) uchylająca uchwałę w sprawie zbycia lokali mieszkalnych 
17) zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień 
18) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie  
19) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania . 
7.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
8.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
9.  Zakończenie sesji .        

 
Przebieg obrad : 
Ad.1 i 2 



Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
radnych, sołtysów, Prezesa SRW Kadłub Wolny, przedstawiciela  pracowni Architektury i 
Urbanistyki –panią mgr Marie Oleszczuk oraz  pracowników urzędu, stwierdzając na 
podstawie listy obecności quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan 
radnych  wynosi 14 osób/. 
Ad.3. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji, wprowadzając   trzy 
projekty uchwał w sprawie : 

� zabezpieczenia w formie weksla „In blanco” 
� przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zębowice 
� w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Zębowice 
Proponowany porządek obrad wraz z wniesionymi poprawkami poddano pod głosowanie, 
głosowało 14 radnych, oddano za- 14 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, tym porządek 
obrad został przyjęty. 
Ad.4.  
Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos pani Marii Oleszczuk , która bardzo dokładnie 
przedstawiła ocenę aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zębowice oraz przystąpienia do zmiany studium i zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice. 
Udzielała równieŜ odpowiedzi na pytania zadane przez radnych .  
Następnie głos zabrał pan Wójt wskazując na zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zębowice oraz zaktualizowanie studium. 
Wobec powyŜszego radni byli zgodni co do podjęcia stosownych uchwał. 
Następnie pani Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę. 
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła radnych o składanie wniosków i zapytań do 
pana Wójta: 

• Dorota Wons- wnioskowała, o przydzielenie pomieszczenia dla sportowców przy 
starej szatni, zmniejszenie odpłatności za wynajm autokaru na mecze , umoŜliwienie 
ćwiczenia na hali sportowej oraz zapytała co z nasza pocztą 

• Norbert Larisz – wskazał, czy w związku z pogłębieniem rzeki skarpa nie będzie się 
po duŜych opadach odsuwać 

• Damian Ledwig  –wnioskował , aby napisać pismo do WZiRU o wykorytowanie stawu 
oraz na ulicy Wąskiej w Radawiu kolo p. Jancik powstał duŜy garb 

• Wilhelm Rybol wskazał, iŜ w cieku wodnym potoku pruszkowskiego rosną drzewa i 
woda się wylewa 

• Zbigniew Kula  - wskazał, iŜ rzeka Libawa wchodzi w pola  
• Jan Wodarczyk – zapytał co z wałęsającym się  psem w Poczołkowie  
• Maria Wróbel – wskazała, iŜ na Borowianach równieŜ jest wałęsający się pies 
Więcej wniosków nie zgłaszano, więc Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek przystąpiła 
do następnego punktu obrad. 
Ad.6 .  
Przystąpiono do uchwalenia uchwał. Przed odczytaniem projektu uchwały Pani 
Przewodnicząca poprosiła panią skarbnik o odczytanie  uchwały nr 36/2011 z dni a 02 
lutego 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 



sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Zębowice/ uchwała w załączeniu/. 
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 
14 radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr V/37/2011 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansow ej 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie  zmiany budŜetu gminy Zębowice 
na 2011 rok  wraz z uzasadnieniem. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Norbert Larisz i Marianna Dylka – wskazali, aby inkaso zostawić do wyboru 
nowych sołtysów 

� Wójt wskazał, iŜ tak przewaŜnie wszyscy mieszkańcy płaca w formie 
elektronicznej lub w banku , czy na poczcie 

� Wilhelm Rybol zapytał, czy będą diety dla sołtysów 
� Wójt – wskazał, iŜ będzie to zaleŜało od wpływów 

Więcej pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania 
głosowało 14 radnych, oddano głosów za – 14, przeciwnych-0, wstrzymujących – 0, tym 
w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr V/38/2011 w sprawie zmiany 
bud Ŝetu gminy Z ębowice na 2011 rok.  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym 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 
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr IV/27/2010 w sprawie ustalenia  
wysoko ści ekwiwalentu pieni ęŜnego dla członków ochotniczych stra Ŝy po Ŝarnych 
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu po Ŝarniczym .  
Przewodnicząca odczytała kolejny  projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budŜecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki . 
Projekt tej uchwały omówił Pan Wójt wskazując na najwaŜniejsze i potrzebniejsze 
zadania , remonty wynikające z zebrań wiejskich i interpelacji radnych i mieszkańców. 
Po burzliwej dyskusji przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych, oddano 
głosów za-10, przeciwnych – 1, wstrzymujących – 3, tym w głosowaniu jawnym podjęta 
została uchwała Nr V/39/2011 w sprawie  wyodr ębnienia w bud Ŝecie gminy środków 
stanowi ących fundusz sołecki .  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok  wraz z uzasadnieniem. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 
14 radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr V/40/2011 w sprawie uchwalenia 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 20 11 rok. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok  wraz z uzasadnieniem .    
Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska zapytała, czy zgłaszały się jakieś organizacje 



� Renata Lisy – tak 
� Wilhelm Rybol zapytał jak wygląda współpraca z Policją 
� Renata Lisy – my dajemy środki na paliwo, a oni bardziej dbają o 

bezpieczeństwo naszej gminy 
� Damian Ledwig zapytał o skład komisji i ilość posiedzeń 
� Renata Lisy – ilość posiedzeń zaleŜy od zgłoszeń-wniosków, ok.10 na rok, 

pełnomocnikiem jest p. Teresa Czaja, przewodnicząca – Renata Lisy, 
wiceprzewodniczący – Jerzy Kutz, członkowie : Urszula Bobra, Alfred Miozga i 
Tomasz Dombrowski – policjant. 

Więcej pytań  nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano 
głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w glosowaniu jawnym podjęta 
została uchwała Nr V/41/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałani a 
Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie uchylenia  
uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa.  
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 
14 radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w 
glosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr V/42/2011 w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie Statutu Sołectwa. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie połączenia 
sołectw : Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 

� Wilhelm Rybol – zapytał o zmiany do poprzedniego statutu 
� Wójt – jest zgodny, taki jaki był przedstawiony na zebraniach sołeckich, nie ma 

jednolitej zgody, pozostałe są w formie jak do tej pory- zostało to ustalone na 
zebraniu sołeckim 

� Norbert Larisz – zapytał, czy nie będzie zachodzić potrzeba wyboru zastępcy 
sołtysa i komisji rewizyjnej 

� Wójt – nie zachodzi potrzeba komisji rewizyjnej , gdyŜ sołtys sam wraz z radą 
sołecką ustala zastępcę 

Więcej pytań  nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano 
głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta 
została uchwała Nr V/43/2011w sprawie poł ączenia sołectw: Radawie i Ł ąka w 
sołectwo Radawie i nadania  mu statutu. 
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Sołectwa Kadłub Wolny. 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 

� Marianna Dylka – wskazała, aby wszystkim sołtysom przekazać uchwalone 
statuty sołectwa 

Więcej nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 14 radnych, oddano głosów za-14, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
 Nr V/44/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kad łub Wolny 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Knieja . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/45/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa 
Knieja . 



Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/46/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa 
Osiecko. 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Poczołków. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/47/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa 
Poczołków. 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prusków. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/48/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa 
Prusków. 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska . 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/49/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa 
Siedliska . 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zębowice. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/50/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwa 
Zębowice. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy 
udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania . 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 

� Wilhelm Rybol – zapytał czego to dotyczy: kolektorów i szamb, jakie kryteria  
� Wójt – będzie opracowany regulamin zgodnie z paragrafem 6, przydomowe 

oczyszczalnie będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, a potem solary, 
zarządzeniem będą wprowadzone wzory druków. 

Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania :glosowało 14 radnych ,  oddano głosów 
za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr V/51/2011 w sprawie zasad i trybu post ępowania przy udzielaniu dotacji 
celowej  na realizacj ę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
kryteriów wyboru inwestycji do finansowania .  
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zbycia 
lokali mieszkalnych wraz z uzasadnieniem. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/52/2011 w sprawie uchylaj ąca uchwał ę w sprawie 
zbycia lokali mieszkalnych. 
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Gminą Dobrodzień 
Pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący radni : 

� Wilhelm Rybol – zapytał jakiej posesji to dotyczy 



� Wójt – dot. zaopatrzenie w wodę z gminy Dobrodzień do posesji p. Kraski 
� Wilhelm Rybol – zapytał, czy Leśnioki mają wodę 
� Wójt – tak,  ze swoich  studni, jest przygotowywany projekt na podłączenie do 

wodociągu gminnego 
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 14 radnych, oddano głosów 
za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała Nr V/53/2011 w sprawie zawarcia porozumienia mi ędzygminnego z Gmin ą 
Dobrodzie ń. 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciw 
działania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  wraz z 
uzasadnieniem. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/54/2011 w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofia r Przemocy w Rodzinie . 
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania  wraz z uzasadnieniem. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu  
jawnym podjęta została uchwała Nr V/55/2011 w sprawie  trybu i sposobu pow oływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego o raz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania .  
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „In 
blanco” wraz z uzasadnieniem, pytania odnośnie tego projektu uchwały mieli następujący 
radni : 

� Zbigniew Kula – zapytał czego ona dotyczy 
� Wójt – dotyczy remontu świetlicy wiejskiej w Knieii, jest to rozliczenie –zobowiązanie 

z tytułu weksla „In blanco”. 
Więcej pytań nie było i przystąpiono do głosowania: glosowało 14  radnych , oddano głosów 
za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu  jawnym podjęta została 
uchwała Nr V/56/2011 w sprawie  zabezpieczenia w fo rmie weksla „in blanco”.  
Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania ,  głosowało 14 
radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu  
jawnym podjęta została uchwała Nr V/57/2011 w sprawie  przyst ąpienia do zmiany 
studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zębowice.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice. 
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 
14radnych, oddano głosów za-14, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w glosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała Nr V/58/2011 w sprawie przyst ąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w si Zębowice. 
Pani Przewodnicząca ogłosiła 5 minutową przerwę. 
Ad.7 . 



Po przerwie odczytała odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące likwidacji urzędu 
pocztowego/ pismo w załączeniu/ oraz pismo od Wojewody Opolskiego dot. wygaśnięcia 
mandatu radnego/pismo w załączeniu/. 
Przewodnicząca poprosiła pana Wójta o odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych : 

� Pani Dyrektor nie odstępuje od wcześniejszych uzgodnień, LZS sam chciał sobie 
wydzielić pomieszczenie , ale wszystko musi być uzgodnione, jeŜeli chodzi o autokar 
– jest zarządzenie , są ustalone stawki, które są minimalne , eksploatacja jest duŜa, 
kierowcę trzeba opłacić ,bardziej juŜ nie da się obniŜyć, jeŜeli chodzi o korzystanie z 
hali – to jest harmonogram, hala jest czynna od godziny 800 do 2000, trzeba to ustalić 

� Pogłębienie rzeki – będzie faszynowana , sprawę będziemy pilotować 

� O wykorytowanie stawu  – wystąpimy z pismem    
� Drzewa w cieku wodnym – musi być zgoda Zarządu Melioracji na wycięcie  
� Pies w Poczołkowie – jest juŜ osoba, która wyraziła zgodę na zajęcie się nim 

� Droga ul. Krótka i Wąska w Radawiu – złoŜony jest wniosek, przyjmiemy uchwałę na 
sesji . 

Następnie pan Wójt odczytał pismo z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie z prośbą o 
dotacje na zakup samochodu straŜackiego/ pismo w załączeniu/. Radni wyrazili zgodę na 
zdjęcie środków z rozdziału OSP. 
Następnie pan Wójt przedstawił propozycje Mniejszości Niemieckiej dot. naszego DOMU 
SPOTKAŃ, która chce się pozbyć obiektu na rzecz gminy. Sporządzono wycenę na kwotę 
700 tys. zł., jednakŜe po negocjacjach obniŜono do 600 tys. zł. na 6 rat, pierwsza w lutym 
2012 roku – 200 tys. zł, a potem po 100 tys. zł..Gmina nie moŜe inwestować w cudzy 
budynek, jest to rzecz potrzebna gminie , a sprzedaŜ jest na nieoprocentowanych ratach 
przez okres 5 lat. 
Następnie pan Wójt przypomniał o spotkaniu w sobotę na hali  o godzinie 745 wszystkim 
radnym biorących udział w Turnieju, a w czwartek na godzinę 1800 spotkanie w hali na 
ćwiczenia przygotowujące do Turnieju. 
Pani Przewodnicząca oddała głos pani sołtys z kadłuba Wolnego, która pokrótce wskazała 
na bolączki dot. sołtysa i rady sołeckiej, na zniszczone drogi przez autobus, udostępnienia 
hali dla młodzieŜy z Kadłuba Wolnego, oraz zapytała, czy stary sołtys moŜe zbierać podatek. 
Pan Wójt wskazał, iŜ nie ma juŜ inkasa i I - szą ratę trzeba płacić w banku . 
Przypomniał, równieŜ o spisie ludności i mieszkań, o obchodzie przedspisowym, gdzie 
rachmistrzowie będą sprawdzali punkty adresowe oraz wskazał, aby poinformować 
mieszkańców o odpowiednim zabezpieczeniu psów. 
Ad.8.  
Przewodnicząca 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 Rady Gminy. 
Głosowało 14 radnych za przyjęciem protokołu bez jego odczytania , tym protokół został 
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

 
Ad.9.  
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym 
sołtysom, za udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję, 
wypowiedziała formułę ”zamykam V sesj ę VI kadencji Rady Gminy Z ębowice. 

 
Protokółowała : 
/ Urszula Czernik/ 


