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            Protokół Nr XII/2011 
z obrad XII uroczystej  sesji szóstej kadencji Rady  Gminy  
Zębowice odbytej dnia 01 grudnia    2011 roku . 

 
 
XII  uroczysta w szóstej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Domu Spotkań w 
Zębowicach. Obrady trwały od godz.2000 do godz.2100. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych  oraz  przedstawiciele gminy partner-
skiej Birkenfeld na czele z burmistrzem, sołtysi, zaproszeni gości i 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. Przedstawienie informacji dotyczącej prac nad projektem uchwał ” śmieciowych”  
5. Podjecie uchwały w sprawie : 

1) zmiany budŜetu gminy Zębowice na 2011 rok 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 
3) zmieniająca uchwałę w  sprawie określenia wzorów formularzy zawierających 

dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru 
i poboru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

6. Podpisanie partnerstwa z Gminą Birkenfeld. 
7. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji . 
8. Zakończenie sesji .        

 
Przebieg obrad : 
 
Ad.1 i 2 
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Gabriela Buczek, która powitała 
burmistrza i przedstawicieli gminy partnerskiej, pana wójta, sołtysów naszej gminy, zapro-
szonych gości,  radnych,  oraz pracowników urzędu, stwierdzając na podstawie listy obecno-
ści  quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad / stan radnych  - 15 osób/. 
Sesja była tłumaczona  na język niemiecki  przez pana Leonarda Malcharczyka. 
 
Ad.3. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji ,wprowadzając po-
prawkę – projekt uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych. Proponowany porządek wraz z poprawką  poddano pod 
głosowanie ,  głosowało 15 radnych, oddano za - 15 ,przeciwnych – 0, wstrzymujących -0, 
tym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie . 
 
Ad.4.  
Następnie pan Wójt przedstawił harmonogram prac do ustawy śmieciowej, wspominając o 
spotkaniu z panem Starostą oraz wskazując na wprowadzenie w 2013 roku opłaty śmiecio-
wej. Pytań odnośnie przedstawionej informacji nie było i przystąpiono do następnego punktu 
obrad . 
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Ad.5. 
Pani Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w  budŜetu gminy Zębo-
wice na 2011 rok wraz z uzasadnieniem  dot. wprowadzenia kwoty 2000 zl w rozdz.85202- 
Domy pomocy społecznej – jako odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu pomocy Społecznej, 
ze względu na pozyskania działki za zadłuŜenie w podatkach bez konieczności dopłaty, kwo-
tę 25 000 zł z rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, [przeznacza się na 
uzupełnienie brakujących środków na spłatę odsetek, oświetlenie ulic i ubezpieczenia . W 
dziale 801 – oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 10 000 zł jako odpłatność za obiady 
szkolne. W związku z wyŜszymi wpływami9 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodocią-
gów dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zgodnie z pismem dyrektora ZGKiW 
z dnia 28 listopada 2011 roku. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Zbigniew Kula – zapytał, co to jest za działka 
� Wójt – wskazał , iŜ jest to działka po byłej cegielni w Kosicach 

Więcej 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 XII/108/2011 w sprawie zmiany bud Ŝetu  gminy Z ębowice na 2011 rok .  
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od  nieruchomości wskazując na zmianę treści paragrafu 1 pkt 2 lit.d. 
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 XII/109/2011 zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre-
ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała projekt  uchwały - zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego. 
Pytania mieli następujący radni : 

� Krystyna Karońska – zapytała, cz rubryki się  zmieniły 
� Wójt – niektóre zapisy 
� Wilhelm Rybol – wskazał, iŜ w formularzach  w punkcie E-20 są te same zapisy 
� Insp. Renata Lisy wskazała, iŜ są to dwa róŜne formularze , jeden – Informacja w 

sprawie podatku od nieruchomości przeznaczony jest dla osób fizycznych, natomiast  
drugi – Deklaracja na podatek od nieruchomości przeznaczona jest dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. 

� Mariana Dylka -   zapytała, co jest powodem tej zmiany 
� Insp. Renata Lisy – wskazała, naumiane terminu składania deklaracji z 15 stycznia 

na 31 stycznia oraz zapis o świadczeniach zdrowotnych i leczniczych. 
Więcej 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 XII/110/2011 zmieniaj ąca uchwał ę  sprawie okre ślenia wzorów formularzy  
zawieraj ących dane dotycz ące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezb ędne do 
wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, podatku rolnego i podatku le śnego.  
Przewodnicząca Gabriela Buczek odczytała ostatni projekt  uchwały zmieniającą uchwałę w 
sprawie  ustalenia stawek podatku od środków transportowych wskazując na  zmiany zapisu 
w § 1 pkt I lit.c.” powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 1.560, 00 zł, w § 1 pkt II – „od samochodów 
cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o 
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej niŜ 12 ton” i §1 pkt III „od samo-
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chodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej niŜ 12 ton”. 
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/I111/2011 zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku 
od środków transportowych. 
Wobec zrealizowania wszystkich przedstawionych projektów uchwał pani przewodnicząca 
przeszła do następnego punktu obrad – najwaŜniejszego tj. podpisanie partnerstwa. 
 
Ad.6. 
Pani Przewodnicząca Gabriela Buczek  odczytała treść partnerstwa, następnie oddała głos 
burmistrzowi gminy Birkenfeld i naszemu wójtowi. 
Przystąpiono do podpisania aktu partnerstwa oraz złoŜenie Ŝyczeń i wręczenie wazonu wraz 
z wyrzeźbionym herbem gminy Birkenfeld i gminy Zębowice, natomiast burmistrz gminy Bir-
kenfeld wręczył album fotograficzny i tablicę informacyjną Zębowice – Birkenfeld. 
Podziękowania i skromny prezent otrzymali równieŜ pan Heinz Werner Hag i Gerard Wons. 
 
Ad.7. 
Przewodnicząca odczytała ostatni punkt obrad tj. przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej 
sesji, informując, iŜ 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 przy-
jęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
 
Ad.8 .  
Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim  za udział 
w uroczystej sesji zapraszając wszystkich na poczęstunek,   zamykając sesję, wypowiedziała 
formułę ”zamykam XII w VI kadencji  sesj ę Rady Gminy Z ębowice. 
 
 
 
 
Protokółowała : 

 
.................................... 

/ Urszula Czernik/ 


