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P R O T O K Ó Ł Nr XV/2016 

z XV sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 27 września 2016 roku w godz. 13:00 -15:20 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W sesja  uczestniczyło 13 radnych (na 15 ogółem). 

Radni nieobecni: 

1/ Edyta Czeredrecki 

2/ Marianna Dylka 

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Numery podjętych uchwał: XV/114/16 – XV/117/16 

 

W obradach uczestniczyli: Waldemar Czaja – Wójt Gminy, Teresa Czaja –Sekretarz Gminy, 

Irena Dzikowska – Skarbnik Gminy, sołtysi, pracownicy urzędu. 

 (listy 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 uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok, 

2) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice – jako Partnera – do projektu pn. 

„Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa 

Opolskiego, 

3) udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej Powiatowi Oleskiemu na modernizację 

dróg powiatowych na terenie Gminy Zębowice 

4) zmiany uchwały Nr XIV/113/2016. 
 

6. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze 2016 r. 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 5 września 2016 r. 

9. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

      

 

Punkt 1 i 2. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XV Sesji Rady Gminy. 

Powitała wszystkich obecnych na sesji. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych,  ustawowego 

składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwał radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Wszystkie projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 
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Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 

Proponowany porządek obrad został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty. 

 

Punkt 4.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów 

 

W trakcie wolnych wniosków i zapytań radni pytali: 

 

Radna Dorota Wons – w imieniu starszych osób  poprosiła, aby zgłosić do Kolei Państwowych  

o wyrównanie terenu przy torach obok wyremontowanej drogi w kierunku Nowej Wsi co 

umożliwiłoby poruszanie się starszym osobom na wózkach. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał odnośnie zmiany trasy wyścigu rozgrywanego w 

ramach ,,Dobrodzieńskiej Sety” tak, aby nie biegła ona obok kościoła, gdyż utrudnia to dotarcie 

mieszkańcom na mszę, oraz zasygnalizował zasypanie dziury na poboczu  drogi, która została 

wyremontowana w kierunku Suśnia. 

 

Sołtys Marian Królak – zapytał w sprawie czyszczenia zarośniętej rzeki w Radawiu na odcinku 

od mostu do stawu, poprosił aby to sprawdzić. 

 

Radna Dorota Wons - dodała, że podobna sytuacja jest na Borowianach, lustra wody w ogóle 

nie widać, ponieważ rzeka zarośnięta jest tatarakiem. 

 

Radny Erwin Wencel – poruszył sprawę  porastających krzaków obok drogi z Radawia do Łąki 

i przy byłej OSP w Łące, jednocześnie prosił o ich wycięcie. 

  

Z- ca Damian Ledwig – na prośbę mieszkańców Łąki, postulował o wydzielenie                                             

i przygotowanie terenu gminnego na mały plac zabaw w miejscowości Łąka, jeżeli byłaby 

możliwość w przyszłym roku  przeznaczyć jakąś kwotę z funduszu sołeckiego. 

 

Sołtys Marian Królak – dodał, że dotyczy to również Kosic, aby tam również wyznaczyć teren 

gminny na plac zabaw. 

Radny Leon Psyk -  zgłosił problem z bobrami na terenie Poczołkowa. Mieszkańcy 

interweniują, iż rury odwadniające przestają funkcjonować, ponieważ bobry przeniosły się 

bliżej wioski i robią tamy, po za tym poprosił,  żeby  zainterweniować w tej sprawie w Urzędzie 

Wojewódzkim. 

Z- ca Damian Ledwig – dodał, że ten sam problem, dot. bobrów, które budują tamy na rzece              

w Łące, oraz miedzy Kosicami a Radawiem. 

Radny Marcin Dragon – zgłosił problem zapuszczonych domostw i działek na terenie gminy.                                                                                                                                

 
Z- ca Damian Ledwig – kolejny raz poruszył sprawę oświetlenia na ul. Stawowej w Radawiu, 

dopytując się, kiedy można się spodziewać inwestycji tj. zakupu 3-4 lamp i ich zawieszenia. 

  

Radny Wilhelm Rybol – zgłosił, że na zebraniu wiejskim była poruszona sprawa placu zabaw 

w Kadłubie Wolnym. W związku z powyższym zapytał, czy jest możliwe aby w przyszłości 

wydzielić  miejsce na ten cel np. na podwórku byłego przedszkola i wybudować tam plac 

zabaw. 
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Punkt 5. Podjęcie uchwał. 
 

Punkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2016 rok. 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poinformowała o załączniku do                      

niniejszej uchwały – Wydatki Sołectw w 2016 r. oraz przedstawiła pismo KP PSP w Oleśnie 

dot. uzgodnienia projektu umowy w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia                    

Państwowej Straży Pożarnej. 
(Pismo stanowi załącznik do protokołu) 

 

Z-ca Przewodniczącej  Damian Ledwig – zapytał, czy po przyjęciu powyższej uchwały, będzie 

realizacja zadania - zakup kontenera sanitarnego. 

 

Wójt – poinformował, że jeżeli chodzi o zakup kontenera sanitarnego dla LZS Radawie, to 

przekazał już na komisji Oświaty w dniu 26.09.2016 r. ale powtórzy jeszcze raz, że w opinii 

trzech projektantów lepszy byłby murowany. Natomiast szanuje wolę sołectwa i zostanie 

zakupiony kontener przenośny. Po przyjęciu niniejszej uchwały trzeba będzie wprowadzić małe 

poprawki. W treści umowy będzie zapis, że firma, która będzie sprzedawała ten kontener, 

będzie musiała również dostarczyć dokumenty na bazie których będzie można uzyskać 

pozwolenie na użytkowanie. Do tego jest potrzebny projekt, pozwolenie na budowę i zakup 

zbiornika na odcieki. Przygotowywana jest już decyzja o warunkach zabudowy Po uzgodnieniu 

i uzyskaniu pozwolenia na budowę, określona zostanie wartość jaka będzie potrzebna do 

przygotowania i posadowienia kontenera, oraz z jakiego paragrafu będą poniesione wydatki. 

Kontener jest o wymiarach 6,6 m na 2,44 m, zbiornik na wodę 200 l. 

 

Sołtys Marian Królak – zapytał, czy Wójt podpisze umowę, ponieważ umowa została przesłana 

do niego. Jednocześnie dodał, że takie kontenery stosuje się na boiskach sportowych ORLIK               

i mają wszystkie warunki zabiegowe. Natomiast po zakupie kontener na razie będzie 

postawiony, a z firmą będą prowadzone rozmowy  w sprawie przyłączenia. 

 

Wójt – poinformował, że po podjęciu uchwały i dopisaniu w umowie punktu dot. certyfikatu i 

pozwolenia na użytkowanie, umowa będzie podpisana. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wszyscy byli za wprowadzeniem 

zmiany do projektu uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XV/114/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.2  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Zębowice – jako Partnera – do projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej 

na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – zapytał, czy po przystąpieniu Gminy jako Partner będą 

poniesione z tego tytułu jakieś koszty. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Wójt – jest to porozumienie na realizację ścieżki pieszo-rowerowej z Zębowic do Kadłuba 

Wolnego, ponieważ Gmina Zębowice w tym przedsięwzięciu  jest Partnerem. Natomiast 

Starosta Kluczborski w imieniu wszystkich gmin całego obszaru Północnego tj. powiatu 

namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego, które takowe porozumienie musiały przyjąć, jest  

wnioskodawcą. Będzie składany jeden wniosek na łączną wartość 43 mln. zł, dlatego Rada 

Gminy w niniejszej uchwale upoważnia Wójta do zawarcia umowy i podpisania stosownego 

porozumienia z Powiatem Kluczborskim dot. projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej 

na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.  Łącznie jest 46 zadań w 

ramach realizacji tego projektu. 

 

Radny Leon Psyk – zapytał, czy przez to można rozumieć, że to będzie partnerstwo 

jednorazowe. 

 

Wójt – jest to Partnerstwo tylko do tego jednego zadania. 

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XV/115/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej lub 

rzeczowej Powiatowi Oleskiemu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy 

Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Radny Wilhelm Rybol – zapytał, które drogi na ternie Gminy Zębowice ujęte w projekcie 

uchwały są wciągnięte na realizację tego zadania. 

 

Wójt – są to te drogi, które były zgłaszane przez radnych na poprzednich posiedzeniach sesji. 

W ramach udzielonej pomocy byłby modernizowany chodnik przy ulicy Dobrodzieńskiej w 

Zębowicach, dwa odcinki rowów w ciągu drogi w kierunku Nowej Wsi, odcinek drogi do                 

Kosić,  odcinek drogi do Kadłuba Wolnego i Kniei oraz inne różne remonty, które będą                         

realizowane w ramach tego porozumienia. Jeżeli powyższa uchwała intencyjna zostanie                  

również przyjęta przez Starostę Oleskiego, wtedy zostaną uzgodnione proporcje  finansowe 

jakie będą mogły być realizowane z budżetu gminy i jakie trzeba będzie partycypować                          

w realizacji tych przedsięwzięć. Przy ustalaniu inwestycji radni będą musieli zastanowić się 

czy stać Gminę na  daną inwestycję. Jak wynika z uchwały jest to intencja, że wyrażamy goto-

wość do partycypacji. Dodał, że w uchwale są ujęte wszystkie nr dróg powiatowych, jakie są 

na terenie naszej Gminy.     

 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 13  głosach „za”, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XV/116/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Punkt 5.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/113/2016 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 

Przed przegłosowaniem zmiany uchwały Nr XIV/113/2016 w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pisma, 

które były kierowane do wiadomości do Rady Gminy z Wydziału Nadzoru Wojewody 

Opolskiego na skargi  dotyczące uchwały podjętej na sesji Rady Gminy w dniu 05.09.2016 r. 

oraz pismo wysłane przez przewodniczącą w dniu 12.09.2016 r. do skarżącego. 

Następnie Przewodnicząca RG poinformowała, że w dniu 05.09.2016 r. podjęty został projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice, który 

był w materiałach przekazanych Radnym. Poruszony był fakt, że podczas głosowania nie 

zostało odczytane uzasadnienie o uznaniu skargi jako bezzasadnej. Dodała, że wszystkie 

materiały dot. powyższej sprawy zostaną przekazane do Nadzoru Wojewody. 

 
Następnie Wójt – przedstawił jak przebiegła sesja  w dniu 05.09.2016 r. oraz złożył wyjaśnienia, 

które będą przekazane do Nadzoru Wojewody. 

 
 Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – zapytał, z czego to się wzięło. 

 
Sekretarz – wyjaśniła, że to był zabieg czysto formalno-techniczny. Projekt uchwały z dnia 

05.09.2016 r. wraz z uzasadnieniem został napisany w programie Word, natomiast w celu 

przesłania podjętej przez RG uchwały elektronicznie do e-nadzoru, akt prawny tworzony jest 

w postaci XML. Uzasadnienie nie zostało oznaczone jako załącznik do uchwały, tylko jako 

„uzasadnienie do uchwały Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Zębowice w sprawie ponownej 

skargi”, aby poprawnie zbudować strukturę dokumentu w tym programie i dołączyć 

wspomniane uzasadnienie należało wybrać jednostkę redakcyjną „załącznik”, a w treści 

uchwały przywołać uzasadnienie  i nazwać je załącznikiem. 

 
Przewodnicząca Rady dodała, że nic nie jest ukrywane i każda uchwała, która jest radnemu 

przekazywana ta sama jest na sesji podejmowana. Każde uzasadnienia są czytane, i  jeżeli  by 

nie było wyprzedzających pytań, po odczytaniu projektu uchwały na pewno to uzasadnienie też 

byłoby odczytane jako całość do uchwały. Temat się rozwinął, wynikła dyskusja dlatego został 

odczytany tylko projekt uchwały. 

Kolejno poinformowała, że ma być podjęta uchwała  z dnia 27.09.2016 r. i odczytała projekt 

niniejszej uchwały. 

W trakcie dyskusji i analizowania treści uchwały z poprzedniej sesji, dokonano zmian, 

wprowadzając kolejny ustęp o treści: „poucza się o treści ar. 239§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. KPA, który stanowi, że w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana 

została jako bezzasadna, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ 

stanowiący może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez 

powiadamiania skarżącego”. 

Końcowym efektem było odczytanie przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały dodając  

ustęp 3, o treści jak powyżej. 

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Prowadząca obrady poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta przy 11  głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się,  głosów 

przeciwnych  nie było. 

 

/Uchwała nr XV/117/2016 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Punkt 6. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze 2016 r. 

 

 (Uchwała stanowi załącznik do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

  

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę, która trwała od godz. 11:50 do godz. 12:00. 

 

Punkt 7.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła pana Wójta o 

udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

 

Kolejno udzielane były odpowiedzi przez Wójta Waldemar Czaja. 

 
- W sprawie wyrównania terenu przy torach obok wyremontowanej drogi w kierunku osiedla, 

poinformował, że toczone są z PKP rozmowy na temat niwelacji skarpy utrudniającej wjazd 

wózkami inwalidzkimi na wyasfaltowaną drogę od osiedla w kierunku remizy. Jeżeli będzie 

porozumienie i pozytywne uzgodnienia wtedy przystąpi się do realizacji tego przedsięwzięcia; 

   
- Nawiązując do uwag dotyczących przebiegu  trasy wyścigu ,, Dobrodzieńska Seta’’ stwierdził, 

że w gestii gminy jest jedynie wyrażenie zgody na zabezpieczanie przejazdu. Będą jednak 

przekazane organizatorom wyścigu sugestie, odnośnie zmiany trasy; 

 
– Jeżeli chodzi o drogi, na których przeprowadzane są remonty czy przebudowy i powstające 

przy tym na poboczach dziury poinformował, że pewne rzeczy trzeba zaplanować, ale temat 

jest do zrealizowania; 

 

- Odnosząc się do problemu zarastających rzek poinformował, że właścicielem rzek jest 

Marszałek Województwa, niemniej jednak zostanie skierowane pismo do Zarządu Melioracji 

w Opolu z prośbą o interwencję w tej sprawie. Dodał, że na właścicielu tych działek, które  

przylegają do rzeki ciąży obowiązek ich wykaszania; 

 

- Odnośnie pryskania chwastów czy tataraku w rzekach, poinformował, że na tą chwile nie jest 

w stanie odpowiedzieć. Aczkolwiek zostaną zaczerpnięte informacje na ten temat w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które będą przekazane Radnym; 

   

- W sprawie krzaków poinformował, że rosnące przy drodze z Radawia w kierunku Łąki i w 

samej Łące przy OSP krzaki będą wycięte. Pewne prace będą wykonane w własnym zakresie, 

do tych, które nie będziemy mogli sami wykonać zostaną zlecone firmom, które mają 

uprawnienia; 

 

- W sprawie związanej z budową placów zabaw w m. Łąka i m. Kosice stwierdził, że nie jest 

na nie, lecz w tej kwestii musi być rozsądne myślenie i muszą zostać policzone koszty takich 

inwestycji. Na chwilę obecną jest 5 placów zabaw, które są już utrzymywane z budżetu gminy.  

Dodał, że zapewne są poważniejsze problemy, które trzeba w pierwszej kolejności zrealizować;   

  

- Odnosząc się do problemu dużej ilości bobrów na terenie gminy poinformował, że są one pod 

ochroną i w tej sprawie do odpowiednich instancji wojewódzkich (RDOŚ) muszą pisać sami 

mieszkańcy. Niemniej Gmina również zwróci się z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w tej sprawie; 
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- W sprawie zaniedbanych i zapuszczonych pustostanach i działkach stwierdził, że wszystko 

zależy od ludzkiej mentalności. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminie, można jedynie wysłać pismo do właściciela, aby uporządkował teren; 

 

- Odnośnie lamp przy ul. Ludowej w Radawiu poinformował, że na ten cel planowane są środki 

z funduszu sołeckiego, natomiast obecnie w realizacji jest zakup kontenera sanitarnego. 

Jednocześnie zasygnalizował, że jeżeli na rok 2017 będzie taki zapis w funduszu sołeckim, 

wtedy zostaną lampy zakupione i zamontowane. Dodał, że istnieje możliwość zakupu 

demontowanych lamp sodowych z gminy Ciasna i wykorzystanie ich przy montażu oświetlenia 

na terenie gminy. Stwierdził też, że część inwestycji związanych z montażem oświetlenia 

można by realizować w ramach funduszu sołeckiego. Na montaż lamp oczekują sołectwa 

Siedliska, Prusków, Kadłub Wolny, Radawie i Zębowice (Nowa Wieś), na chwilę obecną tj. ok. 

30 lamp; 

 
- Jeżeli chodzi o plac zabaw w Kadłubie Wolnym poinformował, że działka jest 

wydzierżawiona i nie ma możliwości wydzielenia miejsca na budowę placu zabaw na tym 

terenie. Plac został już zagospodarowany projektem. Jednocześnie powtórzył, że jest to koszt  

dla gminy, przy stwierdzeniu, czy jest potrzeba budowy kolejnego palcu zabaw. Prosił aby się 

nad tym zastanowić. 

 

Na koniec poinformował, że jutro tj. 28.09.2016 r. odbędzie się odbiór wyremontowanych dróg. 

Wszystkie uwagi  w tej sprawie będą zaprotokołowane. 

 

Po odpowiedziach wójta Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo informujące, że PKS 

w Kluczborku rozpoczyna wykonywanie części kursów w dni nauki szkolnej za 

firmę ,,Parasol”. 

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Z-ca Przewodniczącej Damian Ledwig – w imieniu strażaków z Radawia podziękował Wójtowi 

i Radzie Gminy za zaangażowanie i wsparcie finansowe  przy organizacji Gminnych  Zawodów 

Strażackich. 

 

Punkt 8. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia                                                           

5 września 2016 r. 
 

Radni przyjęli protokoły z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r.                                 

 

Punkt 9. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XV sesji Rady 

Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 15:20. 

 

Protokołowała                                                   Prowadzący obrady 

 

Monika Nowak                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                            Gabriela Buczek 

 

                             

 


