
                Zębowice, dnia 21 marca   2012 roku 
      
 
                                            
 Informuję, Ŝe w dniu 28 marca 2012 roku o godz.11 00 w sali „Domu Spotkań” 
w Zębowicach odbędzie się XV w szóstej kadencji sesja  Rady Gminy  Z ębowice.  
 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji . 
4. Prezentacja firmy Remondis w sprawie wdroŜenia tzw. ustawy śmieciowej. 
5. Prezentacja i omówienie realizowanej uchwały dot. programu ”Opolska e- szkoła”- 

pani Dyr. Małgorzata Stelmach. 
6. Wystąpienie i przedstawienie przez pana Andrzeja Grucy warunków 

zorganizowania działalności klastra biobudownictwa ekoenergetycznego oraz 
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu . 

7. Wolne wnioski i zapytania . 
8. Podjęcie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2012 rok 
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
3) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizacje inwestycji 
4) wyodrębnienia w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
5) likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego 

Przedszkola w Zębowicach 
6) zwolnienia zakładu budŜetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyŜki środków 
obrotowych do budŜetu Gminy Zębowice oraz przeznaczeniu ich na cele 
statutowe 

7) zmieniająca uchwalę nr XV/105/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 
23.04.2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Radawie na lata 2008 – 2014 

8) wydzierŜawienia nieruchomości 
9) wydzierŜawienia nieruchomości  
10) wydzierŜawienia nieruchomości  
11) wydzierŜawienia nieruchomości  
12) wydzierŜawienia nieruchomości  
13) zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
14) zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
15) uchylenia uchwał wyraŜających zgodę na oddanie nieruchomości w 

uŜytkowanie wieczyste 
16) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na 
terenie Gminy Zębowice 

17) przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2012 
roku 

18) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację 
zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 

19) przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach 
Poddziałania 9.1.2-„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 



utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości 
usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

9. Odpowiedzi  na wnioski i zapytania radnych. 
10. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
11. Zakończenie sesji .        

 
 
  


