P R O T O K Ó Ł nr XXVII/13
z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie
odbytej w dniu 19 lipca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
W oparciu o listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z sesji stwierdza się, że
posiedzenie Rady ma moc prawną /quorum / gdyż na ustawową liczbę radnych 15 obecnych na
sesji było 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Kinder otworzył sesję przywitał wszystkich radnych,
oraz przybyłych na sesję podpisanych na dodatkowej liści obecności stanowiącej załącznik do
protokołu z sesji.
Następnie przedstawił porządek obrad wprowadzając dodatkowe zmiany w ramach punktu 5
rozszerzając go o zmiany w remontach szkół oraz wprowadzając dodatkowy punkt o podjęcie
uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad/quorum /.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w
Opolu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
8. Pytania.
9. Dyskusje.
10. Odpowiedzi.
11. Zamknięcie sesji
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad łącznie z
wprowadzoną zmianą przedstawioną jak wyżej w wyniku którego na ustawową liczbę radnych
15, obecnych na sesji było 15 radnych którzy głosowali :
Za – 15
Przeciw- 0
Wstrzyma. - 0
I. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
Sprawozdanie Wójta zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik do protokołu z sesji,
Dodatkowe informacje to wyjaśnienie Pani Skarbnik dot. azbestu, że wnioskodawcy już wpłacają
na konto Urzędu kwoty , które zobowiązani są wpłacić jako udział własny.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w w/w
sprawie w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych,
którzy głosowali :
Za - 15
Przeciw - 0
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Wstrzyma. - 0
III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Krystynie Michalak, która nawiązała
do projektu uchwały, a Pan Krzysztof Lech wyjaśnił założenia projektu Chocianowic „
Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych”, na pytanie radnego Józefa Kubicy o wysokość
kwot projektu Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, a Przewodniczący wyjaśnił, że gmina do
projektu nic nie dopłaca. Następnie przeprowadzono głosowanie w w/w sprawie, w wyniku
którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych, którzy głosowali :
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzyma. - 0
IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w
Opolu.
Pani Krystyna Michalak – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiana ta jest związana z
przystąpieniem kolejnych gmin do ZGŚO w związku z zakupem energii.
Przewodniczący Rady nawiązał do projektu uchwały następnie przeprowadza głosowanie w
sprawie jej podjęcia w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15
radnych, którzy głosowali :
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzyma. - 0
V. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
Radny Waldemar Drajok poinformował, że zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej i nadanie
jej numeru spowoduje, że stracimy możliwość ubiegania się o dofinansowanie z FOGR.
Przewodniczący Rady nawiązał do projektu uchwały następnie przeprowadza głosowanie w
sprawie jej podjęcia w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15
radnych, którzy głosowali :
Za - 15
Przeciw - 0
Wstrzyma. - 0

VI. Pytania, wnioski, interpelacje.
Radny Bieniek – czy szczepieniem przeciwko meningokokom są przeprowadzane tylko przez
powiat kluczborski i kiedy.
Pan Krzysztof Lech odpowiedział, że za wszystkie dzieci mieszkające na terenie gminy Lasowice
Wielkie płaci gmina a szczepienia powinny się rozpocząć we wrześniu.

3
Radna G. Prochota – czy w ramach remontów zostaje remont ogrodzenia w Jasieniu
Pani K. Michalak – tak, wycofano tylko remont kotłowni
Radny P. Kisiel – prowadzić stały nadzór nad wykonywaniem kanalizacji w Chudobie.
Radny Bieniek – czy będzie zgoda na zatrudnienie opiekunki do dzieci w przedszkolu w
Chudobie,
Pan K. Lech – nie ma takiej zgody – do tej pory była tam osoba w ramach stażu
Radna A. Szyniec – jak rozdzielono środki w ramach wniosku na rozwój kultury i sztuki
Pan K. Lech – złożyły stowarzyszenia i otrzymały wnioski ale proporcjonalnie zmniejszone.
W czasie dyskusji na salę obrad przybyły 2 panie – rodzice dzieci z przedszkola w Chudobie z
petycją o zatrudnienie opiekunki.
Pan K. Lech złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, Radna G. Świerc również
poinformowała o organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolu, a Pan Przewodniczący
podsumował, że ze względu na ograniczenia finansowe nie ma zgody na dodatkową opiekunkę.
Rodzice podziękowali i opuścili salę obrad.
VII. Podczas sesji odczytano i podjęto niżej wymienione uchwały.
1. Uchwała Nr XXVII-202/13 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
2. Uchwała Nr XXVII-203/13 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska
Opolskiego w Opolu.
3. Uchwała Nr XXVII-204/13 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia sesji. Sesja
odbyła się w godzinach od 9:00 do 11:00
Protokołowała
Irena Urbanowicz
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