
Protokół Nr 9/2017 

 

wspólnego  posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

oraz Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Handlu i Usług  Rady Gminy Zębowice  

z dnia 28 listopada 2017 roku. 

 

 

 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Zębowicach otworzyła o godz. 9:00 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Wróbel, która na początku przywitała 

wszystkich obecnych na posiedzeniu i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w 

posiedzeniu uczestniczy wymagane quorum, w związku z czym obrady są prawomocne.  

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: 

Maria Wróbel – przewodnicząca komisji, 

Barbara Dragon - członek 

Dorota Wons – członek 

Leon Psyk – członek  

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Handlu i Usług uczestniczyli: 

Krzysztof Kurowski – przewodnicząca komisji, 

Edyta Czeredrecki – członek  

Erwin Wencel - członek 

Konrad Jendrzej - członek 

Norbert Larisz – członek 

 

 
oraz  

Gabriela Buczek - Przewodnicząca Rady Gminy, 

Damian Ledwig  - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy, 

Zdzisław Szuba – Z-ca Wójta Gminy Zębowice, 

Jadwiga Sajdyk - Skarbnik Gminy, 

Monika Nowak – protokolant. 

 

W załączeniu do protokołu lista obecności członków Komisji i osób zaproszonych. 
Pani Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Omówienie i wypracowanie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej i 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice na 2018 rok. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 



 

 

Ad.3 

 

Pani Skarbnik Jadwiga Sajdyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. 

Jednocześnie poinformowała, że projekt został przygotowany według harmonogramu                         

z poprzednich lat. 

(projekt uchwały wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokołu)  

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała załącznik nr 3 – wykaz inwestycji 

finansowych z budżetu Gminy Zębowice w 2018 r. 

Skarbnik Jadwiga Sajdyk poinformowała, że budżet na 2018 r. ulegnie zmianie ponieważ 

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT za inwestycje, które były wykonane w 2015r. oraz 

stawka podatku od nieruchomości zostanie pomniejszona. 

 

Dyskusja. 

 

Przewodnicząca Maria Wróbel przedstawiła załącznik nr 6 –plan dotacji do udzielenia                       

z budżetu gminy w 2018 r. 

Poinformowano, że do projektu budżetu na 2018 r. wnieśli zmiany członkowie Komisji 

rolnictwa i Komisji oświaty na posiedzeniu 24.11.2017 r., gdzie zmniejszono kwotę 

zaplanowanej dotacji na remont Katedry Opolskiej z kwoty 25 000 zł do 10 000 zł. Pozostałą 

kwotę przeznaczono na wsparcie i działalność LZS, zwiększając dotacje o 8 000 zł do kwoty 

32 000 zł, natomiast pozostałą sumę 7 000 zł na wsparcie OSP z przeznaczeniem na letni 

obóz członków MDP z naszej gminy. 

W trakcie posiedzenia radni do przedstawionego projektu budżetu na 2018 r. wnieśli 

poprawki. W dalszej kolejności po dyskusji stwierdzono, że na Katedrę Opolską przekazać 

5 000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 5 000 zł przeznaczyć do budżetu GOIKiCz, na 

remont dachu Domu Spotkań.  

Przewodnicząca Komisji Maria Wróbel poddała pod głosowanie zaproponowane zmiany,                  

a radni jednogłośnie je przyjęli. 

Odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Damiana Ledwig odnośnie przekazania 

środków na organizację doradztwa metodycznego, pani Skarbnik poinformowała, że jest to 

obowiązek gmin. 

Następnie był poruszony temat dot. remontu przedszkola. Przewodnicząca Komisji Maria 

Wróbel poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Komisji Oświaty 

była obecna pani Dyrektor Przedszkola Kornelia Ticman, która oświadczyła, że jest 

przygotowywany wniosek na pozyskanie środków unijnych na ten remont.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Maria Wróbel przedstawiła załącznik nr 7 – wydatki 

sołectwa w 2018 r.. 

Na tym  Skarbnik Irena Dzikowska zakończyła omawiać załączniki w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2018 r.  

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń. 



Po czym przedstawiła załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej – wykaz 

przedsięwzięć. Skarbnik poinformowała, że będzie korekta i  naniesione poprawki. 

Dodatkowo wskazała, że zmniejszono wysokość stawki podatku od nieruchomości za grunty 

pozostałe z 48 groszy do 30 groszy. Z tego też względu zostanie zmniejszony budżet na              

2018 r. 

Dyskusja na przedmiotowy temat. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję zmiany stawki podatku od 

nieruchomości. 

Radni głosowali następująco: 

Głosów za – 8, 

Głosów przeciw – 0, 

Wstrzymujących się – 1. 

Ad.4  
   

W związku z brakiem pytań przystąpiono do kolejnego punktu obrad.  

 

Ad.5 
 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za 

udział i zakończyła posiedzenie.  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                         Przewodniczący Komisji                                                         

Monika Nowak 

                                                                                                          Maria Wróbel  

 

 

 


