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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2018 

z XXXIII sesji Rady Gminy Zębowice 

odbytej w dniu 26 października 2018 roku w godz. 11:00 - 13:50 

w sali Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 

 

 

Obradom przewodniczyła Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice. 

W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 14 radnych. 

Radni nieobecni – Erwin Wencel, 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Numery podjętych uchwał: XXXIII/247/2018 – XXXIII/251/2018 

 

Na wstępie powitała wszystkich radnych, Wójta Gminy, wraz ze współpracownikami, sołtysów 

– listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad:                                           

                                          

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

3) zmiany Statutu Gminy Zębowice 

6. Informacje i komunikaty. 

7. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 11 września 2018 r. 

8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

     

Punkt 1 i 2. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. 

Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych ustawowego 

składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Punk 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

Proponowany porządek sesji wraz z projektami uchwał radni otrzymali przy zaproszeniu. 

Gabriela Buczek – Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o przyjęcie do porządku obrad 

uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych - uchwała z poprawkami w stosunku do uchwały przyjętej 

podczas poprzedniej sesji oraz informację o złożeniach oświadczeniach majątkowych, do 

których materiały dotarły w piątek. Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie 

porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty. 
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Punkt 4. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej 

sesji. 
 

Wójt przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania z poprzedniej sesji, które  

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ponadto Wójt poinformował, że wszystkie sesje od listopada 2018 r. będą dostępne on-line 

przez internet, nagrywane i udostępnione przez stronę internetową Gminy.  

 

Punkt 5. Podjęcie uchwał. 
 

Projekty uchwał oraz uzasadnienia do nich stanowią załącznik do protokołu. 

Przed podjęciem uchwał Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: Uchwała nr 425/2018 z dnia 4 października 2018 

r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2018 r. 

 

Punkt 5.1 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 

2018 rok 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Radna Dorota Wons zapytała, w którym miejscu znajduje się inwestycja w Kadłubie Wolnym 

- siłownia fitness.  

Wójt odpowiedział, że w Kadłubie Wolnym przy stawie po lewej stronie – działka gminna. 

Radna Dorota Wons zapytała o zmianę paragrafu nr 5 - 1000 zł przeznaczone na bieżącą 

działalność DFK. 

Wójt odpowiedział, że przy zmianie funduszu sołeckiego, przeniesiono te wydatki z dotacji na 

wydatki bieżące. 

Skarbnik potwierdziła, co powiedział Wójt, że jest to ułatwienie, nie trzeba występować  

z wnioskiem o dotację, tylko ponosić wydatki w ramach wydatków bieżących funduszu 

sołeckiego. 

Wójt poprosił Skarbnik, żeby odczytała aktualne zadłużenie gminy, temat poruszany na 

zebraniu wiejskim w Radawiu. 

Skarbnik odczytała, że na koniec września stan zadłużenia 260 163,00 zł w BGK, w całości 

zostanie zwrócone w 2019 r. (dofinansowanie z UMWO) oraz zadłużenie z kredytu – 

937 500,00 zł, na koniec roku 750 000,00 zł. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig stwierdził, że tabele pokazują inaczej. 

Skarbik wyjaśniła, że zadłużenie planowane jest większe w wieloletniej prognozie, ale to są 

prognozowane kwoty a nie jest to faktyczne zadłużenie. Kredyty i pożyczki są planowane, ale 

to nie oznacza że będą zrealizowane, tak jak dochody Gminy mogą być planowane, ale nie ma 

gwarancji, że zostaną zrealizowane. 

 

Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik, Prowadząca obrady poddała pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXIII/247/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Punkt 5.2 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określania wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 
 

Przewodnicząca Rady oddała głos Panu Wójtowi, który objaśnił uzasadnienie do podatku od 

nieruchomości, opłat lokalnych na rok 2019, w którym znajdują się określone przez Ministra 

Finansów wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych oraz stawki 

ustalone przez Radę Gminy w latach ubiegłych. 

Następnie Przewodnicząca Rady oddała głos pracownikowi merytorycznemu ds. podatków, 

która odczytała uzasadnienie do podatku od nieruchomości, opłat lokalnych na rok 2019. 

Zostały podane maksymalne stawki podatku od nieruchomości ogłoszone przez Ministra 

Finansów:  

Od gruntów  

 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2: 0,93 zł. 

Głos zabrał Damian Ledwig, który zaznaczył, że ten podatek powinien być od obrotów i że 

stawka 0,93 zł powinna zostać obniżona. 

Radny Paweł Grzesik zaproponował, żeby została stawka z zeszłego roku. 

Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 0,91 zł. 

Radny Konrad Jendrzej zaproponował stawkę 0,92 zł. 

Wójt zaproponował o poddanie pod głosowanie stawkę 0,92 zł/m2. 

  
Prowadząca obrady poddała pod głosowanie stawkę 0,92 zł/m2. 

 

Stawka została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

 Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 4,71 zł. 

Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 4,63 zł, jednakże takich gruntów 

nie mamy. Ustalono, że proponowana stawka to 4,71 zł/ha. 

 

 Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,49 zł. 

Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 0,30 zł, dotyczy wielu osób nie 

mają klasy jako rola. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zapytał, czy to była stawka obniżona w trakcie roku  

i o ile było mniej wpływów z tego tytułu. 

Wójt odpowiedział, że ok. 100 tys. zł mniej wpłynęło podatku z tego tytułu po obniżeniu  

i zapytał kto jest za tym, żeby zostało 0,30 zł stawi z tego tytułu.  

Stawka 0,30 zł/ha została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

 Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. 

poz. 756) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 

od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  

a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,09 zł. 
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Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 3,04 zł, brak jest takich gruntów 

na terenie gminy. Ustalono, że proponowana stawka na rok 2019 to 3,09 zł/ha. 

 

Następnie obradom poddane zostały stawki podatku od budynków lub ich części: 

 

Od budynków lub ich części 

 Mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej: max. 0,79 zł. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że zawsze była przyjmowana górna stawka, w zeszłym roku 0,77 zł. 

Radna Dorota Wons zaznaczyła, że nie musimy zawsze przyjmować max. stawki. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała głosowanie nad stawkami: 0,77 zł i 0,78 zł. 

6 głosów było za stawką 0,77 zł a 8 głosów za stawką 0,78 zł. 

 

 Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni 

użytkowej: 23,47 zł. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że stawka jest dość wysoka, w ubiegłym roku głosowano za stawką 

19,60 zł. Propozycja wiceprzewodniczącego Rady Damiana Ledwiga to 19,70 zł. 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała głosowanie nad stawką 19,70 zł.  

Stawka została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

 Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 10,98 zł. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 10,80 zł, jednakże takich 

gruntów nie mamy. Ustalono, że proponowana stawka to 10,98 zł/m2. 

 

 Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni 

użytkowej: 4,78 zł. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 4,70 zł i dot. ośrodków zdrowia. 

Ustalono, że proponowana stawka to 4,78 zł/m2. 

 

 Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,90 

zł. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że w zeszłym roku stawka wynosiła 7,60 zł i dot. osób, które nie 

prowadzą działalności rolniczej. Ustalono, że proponowana stawka to 7,60 zł/m2. 

 

 Od budowli – od wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 745): 2%. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że jest to wartość stała ustalona przez Ministra Finansów i nie ma 

możliwości wynikającej z ustawy, aby mogła ona być obniżona lub podniesiona. Ustalono, że 

proponowana stawka to 2%. 
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Przewodnicząca Rady zaproponowała przedstawienie uzasadnienia do podatku rolnego  

i leśnego na rok 2019. 

 

Pracownik UG zaznaczył, że nie są przygotowane uchwały, ale jeżeli Radni zechcą obniżyć 

podatki rolny i leśny to projekty takich uchwał zostaną wprowadzone do porządku obrad. 

Jeżeli chodzi o podatek leśny to na rok 2018 cena sprzedaży drewna do naliczenia podatku 

leśnego wyniosła 197,06 zł. Na rok 2019 – 191,98 zł. Ustalono, że podatek leśny ma być 

obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszona 

komunikatem Prezesa GUS, tj. 191,98 zł. 

Ponadto pracownik UG przystąpił do uzasadnienia podatku rolnego na rok 2019, gdzie średnia 

cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętą na 

rok 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 q, a na rok 2019 wynosi 54,36 zł za 1 q, czyli wzrosła. Podatek 

rolny na rok 2019 został również przedstawiony w podziale: dla gruntów gospodarstw rolnych 

– 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego i dla pozostałych gruntów – 271,80 zł od 1ha fizycznego, 

wzrost o 3,6% podatku rolnego w stosunku do 2018 r. 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig stwierdził, że to są duże obciążenia dla rolników, a ich 

dochody maleją. 

Pracownik UG poinformował, że rolnik posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha, dostaje 

dopłaty do paliwa, różne ulgi.  

Przewodnicząca Rady zaproponowała głosowanie nad stawkami: 54,36 zł i 52,49 zł. 

3 głosy za stawką 54,36 zł i 11 głosów za stawką 52,49 zł. 

 

Następnie omówiono opłatę z tytułu posiadania psa. 

Pracownik UG poinformował, że górna granica stawki kwotowej tej opłaty na rok 2019 wynosi 

123,18 zł za jednego psa.  

Postanowiono, że zostaje stawka z ubiegłego roku tj. 15 zł od każdego posiadanego psa. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXIII/248/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

Salę opuścił pracownik merytoryczny UG w celu sporządzenia Uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku rolnego. 

 

 

Punkt 5.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący zaproponował, żeby przy wprowadzeniu zmian ująć w uchwale również 

stan liczbowy pozostałych komisji, który w statucie nie został wcześniej ujęty. Prowadząca 

obrady stwierdziła, że tym powinna się już zająć nowa Rada, uchwalając tekst jednolity statutu, 

podczas tej sesji należy wprowadzić zmiany ustawowe. 

Wiceprzewodniczący nadal proponował, żeby jednak określić przy okazji zmiany statutu 

również liczbę członków pozostałych komisji w § 25 statutu. 

Głos zabrał Zastępca Wójta Pan Jan Piekiełek zaproponował, że takie zmiany można 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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wprowadzić później. 

Następnie głos zabrał Pan Wójt, odczytując treść §, który został dodany do uchwały dot. 

powołania komisji skarg, wniosków i petycji.  

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 12 osób będzie mogło starać się o członkostwo w ww. 

komisji, w skład komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 

Gminy. 

Pan Wójt zaproponował, żeby ewentualnie inne zmiany zostały już wprowadzone przez nową 

Radę Gminy.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

 

/Uchwała nr XXXIII/249/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

 

Pan Wójt poprosił jeszcze o poprawę błędów pisarskich dot. nr uchwał, które tracą moc  

w projekcie uchwały nr XXXIII/248/2018 w § 3. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały. 

 

Radny Norbert Larisz zaproponował żeby uzupełnić numerację (wstawić pkt 1) w § 3 uchwały 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXIII/250/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

 

Powrócił na obrady pracownik merytoryczny z projektem uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2019. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o przyjęcie do porządku obrad uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2019. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. przyjęcie do porządku obrad, które 

jednogłośnie zostało przyjęte. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”, głosów przeciwnych                                      

i wstrzymujących się nie było. 

 

/Uchwała nr XXXIII/251/2018 – stanowi załącznik do protokołu/ 
 

 

 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1452151731
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Pkt 6 Informacje i komunikaty 

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Komenda Powiatowa w Oleśnie dot. wydania opinii 

w zakresie wniosku mieszkańców ul. Stawowej w Radawiu na montaż progów zwalniających 

oraz pismo Nadleśnictwa Olesno dot. planu montażu progów zwalniających przy ul. Stawowej 

w Radawiu. 

 

Radny Grzesik zauważył, że drogi leśne są w złym stanie i mają większy wpływ na samochody 

leśne, niż progi zwalniające na ulicy. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig stwierdził, że próg nie jest potrzebny mieszkańcom ul. 

Stawowej w Radawiu. 

 

Przewodnicząca poinformowała, że wszyscy radni mają poprawić na swoich oświadczeniach 

majątkowych dane zgodnie z informacjami, jakie otrzymali na początku sesji. 

 

Radna Dorota Wons zawnioskowała, żeby zgłosić np. do konkursu Róże Powiatu Pana 

Mariusza Czaję, Panią Krystynę Karońską oraz Pana Mariana Królaka. 

 

Radna Marianna Dylka zgłosiła potrzebę mieszkańców dojazdu w czasie wakacji do Olesna. 

 

Wójt odpowiedział, że napisze pismo do Starosty w sprawie zwiększenia liczby kursów do 

Olesna w okresie wakacji np. do 2 dni w tygodniu i sprawdzi, kiedy jest nabór do Róż Powiatu. 

 

Radny Leon Psyk zabrał głos w sprawie powrotu tematu tam przy moście i wyraził swoje 

obawy o most. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig poruszył temat opieki nad dziećmi przed lekcjami w 

piątek, a po mszy szkolnej. 

 

Radna Marianna Dylka odpowiedziała, że katecheci opiekują się dziećmi po mszy szkolnej i 

przyprowadzają dzieci do szkoły. 

 

Wójt dodał, że rozmawiał z Panią Dyrektor i w szkole jest świetlica dla dzieci, które nie idą na 

mszę szkolną i skierował prośbę do rodziców, że jeżeli dzieci nie idą na mszę szkolną mogą iść 

do świetlicy w szkole. 

 

Radny Wilhelm Rybol zgłosił niebezpieczną dziurę w asfalcie przy potoku pruskim od 

transformatora. 

 

Pani Radna Marianna Dylka podziękowała w imieniu mieszkańców Kadłuba Wolnego za 

przydomowe oczyszczalnie. 

 

Sołtys Piotr Wodarczyk podziękował za poprawienie rowów i prosił o przeczyszczenie rur w 

rowach. 

 

Wójt powiedział, że sprawdzi czy istnieje taka możliwość. 

 

Wiceprzewodniczący Damian Ledwig zapytał o zasypany przepust przy ścieżce pieszo-

rowerowej Zębowice-Kadłub. 
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Punkt 7. Przyjęcie protokołów obrad z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 11.09.2018 r. 
 

Radni przyjęli protokół z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 11.09.2018 r., bez uwag. 

 

Punkt 8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 
 

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt podziękowali sobie nawzajem 

oraz wszystkim radnym. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXIII sesji 

Rady Gminy Zębowice VII kadencji o godz. 13:50. 

 
 
Protokołowała:                                                                                                  Prowadząca obrady: 

                                                                                                                  Przewodnicząca 
Joanna Fassa         Rady Gminy Zębowice 
 
                                                                                                                                                                    Gabriela Buczek 
 

 

 

 


