
     Protokół Nr XI/2011
z obrad XI sesji szóstej kadencji Rady Gminy Zębowice 

odbytej dnia 31 października   2011 roku .

XI  w  szóstej  kadencji  sesja  Rady  Gminy  Zębowice  odbyła  się  w  Domu  Spotkań  w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.1100 do godz.1215.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych  oraz pracownicy urzędu – zgodnie z 
załączoną listą obecności stanowiącą załącznik niniejszego protokołu.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wolne wnioski i zapytania .
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zębowice 

za rok szkolny 2010/2011 .
6. Podjecie uchwały w sprawie :

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok
2) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie 
3) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
4) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
5) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

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

Przebieg obrad :

Ad.1 i 2
Obrady prowadziła  Przewodnicząca Rady Gminy – Pani  Gabriela Buczek,  która powitała 
radnych, pana Wójta oraz pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy obecności 
quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych  - 15 osób/.

Ad.3.
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji , który poddano pod 
głosowanie ,  głosowało 15 radnych, oddano za - 15 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, 
tym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie .

Ad.4. 
Ponieważ nie było żadnych zapytań i wniosków, przystąpiono do następnego punktu obrad.
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Ad.5.
 Informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  naszej  gminie  za  rok  szkolny 
2010/2011przedstawił pan Wójt. Pytań odnośnie tej informacji nie było, wiec przystąpiono do 
następnego punktu tj. podjęcia uchwał.
Ad.6.
Pani  Przewodnicząca  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w   budżecie   gminy 
Zębowice na 2011 rok wraz z uzasadnieniem  dot. przeniesienia kwoty 4000 zł w ramach 
planu wydatków zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach – przeniesienia w działach.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania , głosowało 15 radnych, oddano głosów za-15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała Nr 
XI/101/2011 w sprawie zmian w  budżecie  gminy Zębowice na 2011 rok .
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego 
w Oleśnie .
Protokół z odbytego w dniu 17 października 2011 roku z posiedzenia Zespołu opiniującego 
kandydaturę na ławnika odczytała radna Karońska Krystyna, natomiast opinię Komendanta 
Wojewódzkiego pani sekretarz Teresa Czaja / pisma w załączeniu/.
Następnie powołano Komisje skrutacyjną w osobach :
Przewodnicząca  - Krystyna Karońska 
Członkowie : Dorota Wons i Edyta Czeredrecki – wszyscy radni byli za – wyborem komisji w 
tym składzie  .  Przystąpiono  do rozdania  kart  do  głosowania  .Następnie  przewodnicząca 
komisji  skrutacyjne  Krystyna  Karońska  odczytała  protokół  z  przeprowadzonego  tajnego 
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie sporządzonego dnia 31 
października 2011 roku  na kadencję lat 2011-2015 ./protokół w załączeniu/.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i  przystąpiono do głosowania : głosowało 
15 radnych, oddano głosów za-15, przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym  podjęta  została  uchwała  Nr  XI/102/2011  w  sprawie  wyboru  ławnika  do  Sądu 
Rejonowego w Oleśnie .
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wraz z uzasadnieniem informując, iż 
dotychczasowe  opłaty  w  pełni  pokrywają  wszystkie  koszty  związane  z  zaopatrzeniem 
mieszkańców Gminy Zębowice w wodę tj. realizację planowanych i koniecznych wydatków 
eksploatacyjnych, a także planowanych, niezbędnych zakupów. W wypłacie wynagrodzeń, 
zakupie materiałów, usług remontowych,  opłat  za korzystanie ze środowiska naturalnego, 
podatków i  opłat  lokalnych  nie  planuje  się  znacznego  wzrostu  wysokości  kosztów,  lecz 
utrzymuje  na  poziomie  roku  2011.W  związku  z  powyższym  utrzymanie  dotychczasowej 
stawki taryfy na rok 2012 jest uzasadnione.
Pytań  nie było  i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów za-15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr  XI/103/2011   w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  taryfy  za  zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę.
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 
opłaty od posiadania psów, informując, iż projekt został przedstawiony na komisji budżetu i 
rolnictwa, gdzie została zaproponowana stawka 12,oo zł, obecnie było 10,oo zł, czyli  o 2 
złote wzrosła opłata.
Pytań  nie było i przystąpiono do głosowania, głosowało 15 radnych, oddano głosów za-- 15, 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr XI/104/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
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Przewodnicząca odczytała następny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych, wskazując, iż projekt ten też został przedstawiony na 
komisjach,  dotyczy  on  dwóch  punktów  tj.  w  §1  pkt   od  samochodów  ciężarowych  o 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu : b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.300 zł – 
mamy  dwa  samochody  oraz  punkt  X  –  od  autobusów  w  zależności  od  liczby  miejsc 
siedzących.
Pytań odnośnie tego projektu uchwały nie było i przystąpiono do głosowania: głosowało 15 
radnych oddano głosów za-- 15 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 0, tym w głosowaniu 
jawnym podjęta została uchwała  Nr XI/105/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych .
Przewodnicząca  Gabriela  Buczek  odczytała  projekt  uchwały  w  sprawie   określenia 
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości,  gdzie  propozycje  również  zostały 
przedstawione na komisjach i podane stawki zostały wypracowane .
Pytania odnośnie tego projektu uchwały  mieli następujący radni :

 Marianna Dylka – wnioskowała,  aby zmniejszyć  stawkę  o 0,30 zł  w poz.2 – od 
budynków lub  ich  części  :  poz  e/  pozostałych  ,  w  tym zajętych  na  prowadzenie 
odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku 
publicznego – 7,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, maksymalna stawka jest 7,36 zł.

Pan Wójt wskazał, iż zrezygnowaliśmy z opłaty adiaceńskiej, podatek podwyższony jest o 
procent inflacji .
Więcej pytań nie było i przystąpiliśmy do głosowania : głosowało 15 radnych oddano głosów 
za-- 14 przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jawnym podjęta została 
uchwała  Nr  XI/106/2011  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości.
Przewodnicząca  odczytała  projekt  ostatniej  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny 
skupu żyta dla celów podatku rolnego. O skomentowanie tego projektu uchwały poprosiła 
pana Wójta, który wskazał, iż podejmujemy, aby nie było takiego dużego skoku- uderzenia i 
obciążenia,  prawdopodobnie  gmina  będzie  prowadzić  ubezpieczenia  zdrowotne  rolnika, 
które trzeba będzie z czegoś zapłacić.
Pytań nie było i przystąpiono do głosowania : głosowało 15 radnych oddano głosów za-- 14 
przeciwnych – 0, wstrzymujących – 1, tym w głosowaniu jawnym podjęta została uchwała 
Nr  XI/107/2011  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  dla  celów  podatku 
rolnego .
Ad.7.
Pani  Przewodnicząca  Gabriela  Buczek   odczytała  otrzymane  analizy  oświadczeń 
majątkowych złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014 oraz za rok 2010 
Wojewodzie Opolskiemu  od pana Wójta i Przewodniczącej oraz z Urzędu Skarbowego dot. 
radnych, wskazując iż drobne poprawki zostaną naniesione.
Następnie pytania mieli następujący radni :

 Krystyna Karońska – zapytała, czy sześciolatki Ida do szkoły
 Pan Wójt – wskazał, iż obecne pięciolatki i sześciolatki rozpoczynają naukę szkolną w 

2012 roku
 Norbert Larisz – podziękował wykonanie dróg w Radawiu i zapytał, czy parking koło 

kościoła będzie lepi kowany
 Pan Wójt  wskazał,  iż  będzie  spoinowany  smołą  ,  będzie  to  robione  przez  firmę, 

następnie sprawa słupa telefonicznego zostanie przełożona do wiosny.

3



 Zbigniew Kula wnioskował,  aby połączyć dożynki  gminne z przeglądem zespołów, 
wtedy  obsada  artystyczna  by  była  zapewniona  ,  mniej  wydatków,  a  większe 
uczestnictwo  mieszkańców i przybyłych gości.

 Konrad Jędrzej – zapytał, czy firma zbierająca ziemię z  pobocza nie mogła by je 
wysypać przed rzeką na ulicy Głównej przed p. Świerczyńskim.

 Pan Wójt wskazał, iż zostanie to zgłoszone.
 Dorota Wons – zapytała, czy na mostku w kierunku do posesji p.Buhl będą założone 

barierki
 Pan Wójt wskazał, iż zostaną postawione paliki ze wstążkami, gdyż jest tam bardzo 

wąsko.
Ad.8.
Przewodnicząca odczytała ostatni  punkt obrad tj.  przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej 
sesji, informując, iż protokół znajduje się do wglądu na sali obrad, a po sesji znajdować się 
będzie w biurze Rady Gminy.
Głosowało  15 radnych za przyjęciem protokołu  bez jego odczytania,  tym protokół  został 
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad.9. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim radnym za 
udział w posiedzeniu , wójtowi i pracownikom urzędu gminy zamykając sesję, wypowiedziała 
formułę ”zamykam XI w VI kadencji  sesję Rady Gminy Zębowice.

Protokółowała :

...............................................
/ Urszula Czernik/
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