Protok6lNr XXVII/2005
2005r.
w dniu15listopada
z odbytego
sesji RadY GminY w Domaszowicach

o godz.
Sesjqrozpoczgro
o godz.
zakonczono
SesjE
Na og6ln4liczbg
W sesjiudzialwziglo

9t:^
l0*

- 15radnYch
- 15radnYch

kt6rastanowizal4cznikdo protokolu.
Radniobecniwg listy obecnodci,
Ponadtow sesjiudzialwzrql|.
Z. Kotarski LT6jtGminy
B. Rudnicka SkarbnikGminy
Pracownicy UrzqduGmiy.
Rady,kt6ry na podstawie
Sesjiprzewodnicl p. JanNowak- przewodniczqcy
listy obecnodci
stwierdzilprawomocnoiiobrad.
Projekt porz4dkuobrad:
protokoluz poprzedniejsesji.
l. PrzyjQcie
i zapytaniaradnych.
2. Interpelacje
W6jtaGminyw okesie migdzysesyjnlm.
z dzialalnoSci
3. Sprawozdanie
4. PodjEcieuchwalw sprawach:
l. Zmiany uchwalyNr XXWI70/05 Rady Gminy Domaszowicez
dnia 29 wrzeSnia2005 r. w sprawie uchwaleniaWieloletniego
na lata2005- 2007
ProgramuInwestycyjnego
GminyDomaszowice
II. Zmiany uchwaly Nr XXI/141104Rady Gminy Domaszowice
z dnia28 grudnia2004w sprawie:uchwaleniabud2etuGminyna rok
2005.
i zapytaniaradnych.
5. Odpowiedzina interpelacje
6. Wolnewnioski
7. Zamknigcieobradsesji.
Powyzszy projekt porz4dku obrad radni w glosowaniujawnym przyjqli
jednogloSnie.
Ad.1
Protok6l z ostatniejsesji byl wyloZonydo wgl4du na sali obrad,w zwi4zku
z tym PrzewodniczqcyRady zaproponowal przyjEcie protokolu bez
odczl'tywania.Radni w glosowaniujawnym powyZszqpropozycjgprzyjqli
jednogloSnie.

Ad.2
Brak interpelacjii zapytaflradnych.
Ad.3
W6jta Gminy przedstawilW6jt ZenonKotarski
z dzialalnoSci
Sprawozdanie
informacjaw zal4czeniu.
informacjinie bylo p1tan.
Do przedstawionej
Ad.4
Podjpcieuchwal:

-

l) projekt uchwaly Nr XXVIV175/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr
XXVVIT0/05 Rady Gminy Domaszowicez dnia 29 wrzeSnia2005 r'
w sprawie uchwaleniaWieloletniegoProgramuInwestycyjnegoGminy
Domaszowice
na lata2005- 2007.
W glosowaniujawnym udzial wziglo 15 radnych- uchwalazostalapodjgta
jednogloSnie
w sprawie zmiany uchwaly Nr
2) projekt uchwaly Nr XXVIJ.1176105
XXIl1,4ll04 Rady Gminy w Domaszowicachz dnia 28 grudnia 2004
w sprawie:uchwaleniabudZetuGminyna rok 2005.
W glosowaniujawnym udzial wziglo 15 radnych- uchwalazostalapodjQta
jednogloSnie.
WszystkiepodjEteuchwalystanowi4zalqcznikdo protokolu.
Ad.5
Brak odpowiedzize wzglgduna brakinterpelacjii zapyanradnych.
Ad.6
Wolnewnioski:
Przewodniczqcy
RadyGminyprzedstawilpismoczlonk6wklubu Forum
protokoluz kontroli
RozwojuZiemiNamyslowskiej
w sprawieudostgpnienia
RIO.
sesjibgdzie
OdpowiedziudzielilW6jt Gminyinlormuj4c,2ena nastgpnej
pokontrolne.
udostgpniony
protok6l wrazz odpowiedzi4
na zalecenia
RadnaBogumilaJaremko poinformowala,2e
r6w na Osiedludomk6w
jednorodzinnych
jest zasypany, zaptra+akto wyrazilzgodqna zasypanie
i jakie
bpdqskutkitegozasypania.
Odpowiedziudzielil W6jt GminyZenonKotarskiinfomujqc ,2ena komisjach
bEdzieudzielonaodpowiedZ
na to pyanie.
- poinformowal,2e znajdujesig dziurana drodze
RadnyJaroslawtr"aZniowski
zglosii reklamacjgdo wykonawcy.Poruszyl
do cmentarzaw StrzelcachrnaleZy
te2 problem zlego rozlokowaniasiatek na Sniegw Strzelcachprzy drodze
powiatowej.

W6jt Gminy Zenon Kotarski- poinformowal,ze sprawQsiatek wyjaSni
z ZarzqdcqDr6g Powiatowych.Na kolejnq sesjgRady Gminy zostanie
zaproszonyDltektor Nowowiejski.Ponadtona sesjQzostaniezaproszony
Komisji
Namystowie,a na posiedzenie
Kierownik RejonuEnergetyczneglw
KierownikARiMR - PanKarleszkoi KierownikUrzgduPracy.

Ad.7
Radyzakoiczyl
porzqdkuobrad- Przewodniczqcy
W zwiEzkuz wyczerpanietn
XXVII sesjgRadyGminy.
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