
                       Zębowice, dnia 28 stycznia 2014 roku. 
 
Informuję, że dnia 4 lutego 2014 roku o godz.900 w sali „Domu Spotkań” w Zębowicach 
odbędzie się XXX w szóstej kadencji sesja Rady Gminy  Zębowice.   

 
Porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji . 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji . 
4. Przekazanie informacji o złożeniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Wodociągów w Zębowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku  wniosku o 
przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

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

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok 
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej 
3) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w 

Turawie  
4) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie na 2014 rok 

5) uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 
2014 rok 

6) uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Zębowice 

7) ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych 
ciekłych 

8) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków  

9) podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do 
przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 
2014 – 2020 

10) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

11) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-
2020 

12) utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork –
Namysłów - Olesno 

13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 
lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 

14) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wynajem lokalu w 
Zębowicach ul. Eichendorffa 1 

15) wyrażenia zgody na przedłużenie  umowy najmu na wynajem 
lokalu w Łące Nr 33 
 

  7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
8. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
9. Zakończenie sesji Rady Gminy.        


