
XXX SESJA
RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbgdzie sig dnia 09 wrzeSnia 2013r. (poniedzialek)
o godz.103o w sali Nr 7 tut. Urzgdu,

Porzqdek obrod.
1 . Otworcie Sesji.
2. Przyjqcie porzqdku obrod.
3. Przyjgcie protokotu z sesji z dnio ?8.O6.?Ot3r.
4. Zopytanio rodnych i sottys5w.
5. Sprowozdonie W6jto z dziotolnoSci.

6. Podjqcie uchwot w sprowie:
7l zmiany budZetu gminy na 2013rok.;

2l przyznania dotacji na roboty budowlane przy kodciele p.w, Chrystusa Krdla w Zrelqcicach';

3/ terminu, czgstotliwodci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami kornunalnymi';

4l obni2enia tygodniowego obowiqzkowego raryrmiaru godzin zalgc dla nauczycieli zatrudnionych w

Gminnym Zespole Szkdl w Skarbimierzu - Osiedle.;

5l przyjgcia zmiany Statutu Zwi4zku Gmin Sllska Opolskiego w Opolu.

T. Sprowozdonie z wykononio bud2etu Gminy zo T p6lrocze 2Ot3r.
8. Informocjo o reolizocji Gminnego Progromu Profiloktyki i Rozwiqzywonio

Problem6w Alkoholowych.

9. Odpowiedzi na zopytonio rodnych i sottys6w.

10. Wolne wnioski, pismo do Rody 6miny.

11. Zomknigcie Sesji.

Przew odniczqcy lLady Gminy
(-) Marek Kotodziej
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Uchwala Nr.... ......2013
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 09 wrzeSnia 2013 r.

w sprawie: zmiany bud2etu gminy na 2013 r.

Napodstarvieart, lSust,2pkt4 ustawyzdnia8marcalgg0r.osamozadziegminnyrn- (Dz.U, z20Qlr,Nrl42poz,l59l;
zp62n zm.)oftzart,21l,2l2 usta\Yyzdnia2Tsierpnia 2009r,ofinansach publicznych-( Dz,U,Nr l57poz, 1240,zp6zn.zm,)
Rada Gminy Skarbimierz uchwala co nastgpuje:

$1

Wprowadza sig zmiang w planie dochod6w bud2etu gminy na2013 r, wg wyszczeg6lnienia:
w fym;
zwiQksza sie dochody

bieiacj
Dzial756 - Dochody od os6b prawnych, od osdb ftzycz,

i od in. jednostek nie posiad,osob, prarvnej
orazwydatki rwiqz, z ich poborem

- udzial w podatku dochodowego od osdb prawnych
- podatek rolny
-oplata zautrzymanie czystosci iporz4dku w gminie

zmniejsza sie dochody
bie2acs

Dzial 900 - Gospodarka kom, i ochrona Srodowiska
-oplata za utrzymanie czysto$ci i porzqdku w gminie

( zmiana klasyflkacji )

o96lem zwigkszenia 356,000,-zl

$2

Wprowadza sig zmiang w planie w)rdatk6w budzetu gminy na2013 r, wg wytjzozeg6inienia:
w fym:

zmniejsza siQ wydatki
tJ:

Dzial 600 - Transport i l4czno56 228,900,-z!
Rozdzial60014 - Drogi publ,powiatowe 218.900,-zl
L wydatki maj4tkowe

wfym:
viydatki inwesrycyjne j edn,budZetowych
- projekt, modemizacja chodnik6rv -RS Kruszyna, Pawldiv, BudZet

Rozdziat 60017 - Drogi wewngtrzne 10,000,-zl
1, wydatki majqtkowe

wtym:
wydatki inweslycyjne jedn,bud2etowych
- budowa, modemizacja dr6g, chodnikdw -RS ZielEcice

60.000,-zi
296,Q00,-zl
950,000,-z]

950,000,-zl



Dzial 750- Administracja publiczna 100,-zl
Rozdzial 7509:; - Pozostala dzialalno$i 100.-zt
1, wydatki bie2qce

wfym:
- wydatki zw, z real, ich statutowych zadari

RS Kruszyna

Dzial 801 - O6wiata i wychowanie 19,000,-zl
Rozdzial 80104 - Przedszkola 19,000,-zl
L wydatki bieZ4ce

wrym:
- wydatki zw , z rcaL ich statutowy ch zadan

RS Kruszryna, Malujorvice

Dzial 900 - Gosp.kom. i ochr.Srod, 26,8}0,-zl
Rozdzial90015 - OSwietlenie ulic, pl,idr6g 2,600,-zt
l, wydatki bieLqce

wtym:
- wydatki zw, zreal, ich statutowychzadaA

RS Pawl6rv

Rozdziat 90095 - Pozostala dzialalno6c 24,200,-zl
l, wydatki bielqce
wfym:
- wydatki zw, zreal, ich statutowych zadah

RS Kruszyna, Skarbimierz Os,

Dzial9?l - Kult. i ochr.dz.narodowego 28,500,-zl
Rozdzial92ll6 - Biblioteki 20,000,-z+
1, wydatki maj4tkowe

wtym:
- dotacja

Rozdzial92120 - Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami 8,500,-zl
1, wydatki biez4ce

w fym;
- dotacja

Dzial926 -Kurltura frzyczna 11,500,-zt
Rozdzialg26}l-Obiektysportowe 11,500,-zl
1, wydatki biez4ce 2,500,-

wfym:
- wydatki zw, zreal, ich statutowych zadan

RS Kruszyna

1 wydatki majqtkowe 9,000,-
wfym:

wydatki inwestycyjne jedn,budZetowych
RS Zwanowice - budorva boiska

razem 314,80r0,-zl
zwieksza $iQ wydatki
tJ;

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo 3 43,400.-zl
Rozdzia|0l008 - Melioracje wodne 303,400,-zl
1, wydatki bielqcte

wfym:
- wydatki zw, z.real, ich statutowychzadah

RS Zrvanowice - RS Kruszyna + budzet



Rozdzial 0 1 095 - Pozostala dzialalno5i
1, wydatki bielqce
wfym:
- wydatki zw, zreal ich statutowychzadah

Dzial 600 - T'ransport i l4cznoSi
Rozdzial60017 - Drogi wewngtrzne
L wydatki biel4ce

wtym:
- wydatki zw, z real ich statutowy ch zada|

RS Kruszyna- RS ZielEcice

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzial70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami
1, wydatki bieZqce

wfym:
- wydatki zw. z real. ich stafutowy ch zadah

( prowizja ztyt. spnedazy dzialekze strefy walbrzyskiej )

Rozdzial 70095 - Pozostala dziatalno66
1, wydatki bielqce
wfym:
- wydatki zw, zreal, ich stafutowych zadah

Dzial 900 - Gosp.kom. i ochr.srod.
Rozdzial90003 - Ocryszczanie miast i wsi
1, wydatki bie|qce
wfym:
- wydatki zw, zreal, ich statutowych zada'ir

RS Zwanowice - RS Kruszyna

Rozdziat 90004 -Utrzym,zieleni w miastach i gm,
L wydatki bieZ4ce

wfym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzei2000,-
- wydatki zw, zreal, ich statutowychzadaf 2,400,-

RS Zielgcice, RS Lipki, RS Zwanowice- RS Kruszyna

Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnoS6
1, wydatki biez4ce
wfym:
- dotacja

Dzial 921 - Kult. i ochr.dz,narodowego
Rozdzial92109 - Domy i oS,kult,, Swietlice i kluby
l, wydatki bieZqce

wrym:
- wydatki zw, z real ich stafutowych zadah

RS Zielgcioe -RS Kruszyna -

Rozdzial 92116 - Biblioteki
1, wydatki biez4ce

wtym:
- dotacja

Dzial926 - Kultura frzyczna
Rozdzial 92695 - Pozostala dzialalnodc
1, wydatki bieZ4ce

wfymi

40,000,-zI

I 1,000,-zl
1 1,000,-zl

237,000,-zl
222,000,-zI

15,000,-zl

15,900,-zl
2.300,-zt

12,900,-zI

700,-zl

58.500,-zl
11,000,-zt

47.500,-zl

5,000,-zt
5,000,-zl



- wydatki zw , z real, ich statutowych zadari
RS Pawldw

r^zem 670.800.-zl

$3

Wprowadza sit2 zmiang do uchwaly nr XXIU15312012 z l7 ,XIL2012 r, w sprawie uchwalenia
budzetu na2013 r, wg tre$cijak ni2ej:
w$1
,, Ustala sig dochody budzetu na rok 2013 w lqcznej kwocie 45.058.907,27 zl"
w$2
,, Ustala sip wydatki budZetu na rok 2013 w lqcznej kwocie 48.358.143,27 zl"
ws8
,, Ustala siE wydatki jednostek pomocniczych w wysokoSci 3.031.900,-zl ,,
w$11
,,Ustala sig zakres i kwoty dotacji zbudhetu gminy o l4cznej wysoko$ci 2,926,666,-zl zgodnie z
zat4cznikiem nr 8"

$4

Wykonanie uchwaty powierza sip W6jtowi Gminy Skarbimierz,

ss

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjEcia,



zalqcznik nr 8

Dotacje z budZetu Gminy na 201i] r.

Dla rostek zaliczanych do sektora finans 6w publicznych
Dzial,
Rozdzial wyszczeg6lnienie Przeznaczenie

Plan
na 2013 r

DOTACJA CELOWA

92v92116 Gminna Biblioteka w Skarbimierzu - statutowa dzialalno$C Gminnej Etiblioreki
iv Skarbimierzu - wydatki maj4tkorve

202.200

921t92195 Starostwo Powiatowe Brzews - dofi nansowanie Porviatowego Konsprwatora
Zabytkorv

2,900

921192116
DOT, PODMIOTOWA

Gminna Biblioteka w Skarbimierzu statutowa dzialalnoSC Gminnej Biblioteki
w Skarbimierzu - zadaniabielace 833.450

900/9000 I

DOT. PRZEDMIOTOWA

doplata do $ciek6w komunalnych

l.wyrdwnanie r62n ioy kosztu
wlasnego sprzedanych uslug, a

aenq sptzedazy okre$lonyoh ucltwalq
Rady Gminy z pnyjmowania Sciek6w

120,500 m3 x2,73 zl=328.960,"21
328.960

Razem dotacie 1.340.010

Dla jednostek niezaliczan h do sektora finans6w bti

80 1/80 1 04

DOT, PODMIOTOWA

Dohnansowanie koszt6w przedszkola
z lyt, uczgszczania dzieci z terenu gminy

zadanie rvlasne grniny w zakresie opieki nad
dziedmi powyzej lat 3

734,456

010/01095 DOTACJA CELOWA
Dofilansowanie zadan z zabesu rolnictwa ' ochrona przyrody na terenie gminy

2,000

85 1/85 1 s3 Dofinansowanie fundacji w zakesie
pr zeciw dzialani a narkom an i

program przecilvdzialania narkomani na
terenie gminy

3 6,000

8s3/8530s Dofinansowanie koszt6w 2lobk6w z [4.
uczgszczania dzieci z terenu gminy

zadanie rvlasne gminy rv zakresie opieki nad
dziecmi do lat 3

86,400

853/8s306 Doluransowanie koszt6w klub6w
dzieciqcych zV., uazQszazania dzieci z
terenu gmmy

zadanie wlasne gminy w zakesir: opieki nad
dziedmi do lat 3

4,400

900/90095 Parafi e Rzymsko-Katolickie na terenie
gmlny

dofi nansowanie remontdrv ementarzy
komunalnych

44,200

92v92t20 Dofrnansowan ie zabytk6w sakralnych
znajdujqce sig na terenie gminy

prace remonto\ve Iub robofy budorvlane
na obiektach zabltkorvych

351,000

926t9260s Organizacj e po44ku publiczrego
wylonione w konkursie zgodnie z ustaw4 o
po4rtku publicznym i wolontariacie

- program rvsp6lpracy z organiz.ac.janti
pozazqdowymi w ramach realizacji
zadai publicznych Gminy w zakresie
ronvoju kultury fizycznej i sportu

3 00,000

Og6temdotacje (l+ll ) 2.926.666
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w sprawre: przyznanra dotacji na roboty budowiane przy kosciele p,w, cluystusa Kr6law ZielEcicach

$1

t budowlanych przy zabytku wpisanym
ickiej w Brzezinie na llrace z:wrqzane z
Kr6la w Zielpcicach w :zakresie wymiany

Uchwala Nr ,,, ,,,,,,
Rady Gminy Skutb*i;;,
zdnia ,,,,,2013 r,

Kwota dotacji wynosi 239 000,00 zl,

$3

wykonanie uchwaly powierzasiE w6jtowi Gminy skarbimierz,

$4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia,

Projekt A

$2

n

I.J
7\



UZASADNIENIE

Wniosek o ptzyznanie dotacji na roboty budowlane w ko6ciele w Zielqcicach
zloZyla Parafta Rzymskokatolicka w Brzezinie, Srodki finansowe na rcalizacjq zadania
znaj duj qp okryci e w budzecie Gminy S karbi mierz,
Uchwala w przedmiocie udzielenia dotacji na rcalizacjq okreSlonego we rvniosku zadania
stanowii bEdzie podstawE do zawarcia z Panfi4 Rzymskokatolick4 w Brzezinie umowy o
udzielenie dotacji,
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z dnia 2 wrzednia 2013 r.
Zatwierdzony pr2e2 .,..,,,,,.,,

ucHwALA NR,,,.,.,,,,.,..,,.,,,
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 9 wrze3nia 2013 r,

tv sprarvie terminu, czgstotliwo5ci i trybu uiszczaniu oplaty za gospodarowanie oclpadami komunalnymi

Na podstawie ar1, 6l ustawy z 13,9,1996 r, o utlzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach (t.j. Dz.U. z20lZ r,
poz' 391 poz,95l,22013 r, poz, 21, po2.228,) i art, 40 ust, I ustawy 28,3,1990 r, o samorzqdzie gminnym (t,j,
DZU' z 2001 r Nl 142, poz, I59l ze zm) Rada Gminy Skarbirnielz ucliwala, co nastgpuje:

$ 1, Telrnin uiszczenia oplaty

l, Oplatq za gospodat'owanie odpadarni konrunalnynl uiszcza sig w teflninie do 25 clnia kazdego miesiqca,

$ 2. Tryb utiszczenia oplaty

_ l. oplatg, o ktdrej mowa w $ l, nalery wplacii na lachunek bankowy Ulzgdu Gnriny, prowadzony przezBank
SpoldzieJczy Glodkow-Losior.v o nurrelze 71 8870 0005 2001 0031 2334 0012, uiScii w kasie oddziatu Banku
Spoldzielczego Grodk6w-I-osi6w, ul, Parkowa 12,49-318 Skarbiniierz lub u wyznaazonego inkasenta,

2, Inkasenci wyz.naczeni do dzialania na terenie Grniny Skar.bimierz:

l) Pan DaLiusz Kozlowski

2) Pan Ryszard Pawlita

3, Wynagrodzenie inkasent6w ustala sig na poziomie 2% od zebranej w ci4gu miesiqca kwofy oplat za
gospodaLowanie odpadarni komunalnytli,

$ 3, Przepisy kohcowe

l, Wykonanie uchrvaly powierza sig W6jtorvi Gminy SkaLbimierz,

2 Uchwala rvchodzi w zycie po uplywie l4 dnj od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdorvym Wojew6dawa
Opolskiego

3 Z dnient wejScia w Zycie niniejszej uchwaly traci moc uchwaia nr XVIII/I9212013 z dnia 3 azerwca 2013 r,

Proiekt

Id: AGLLS-lfYUS-QRFAA-IYXOG-CBDDK. Projekt Strona l



UZASADNIENIE

W zwi4zkll z powielaniem zapis6w odrqbnej ustawy tj' Ordynacja podatkowa z dnia

29 sierpnia 1997 r, postanowiono usunqi z uchwaty Rady Gminy Skarbimierz z dnia

3 czerwca 2013 r, Nr XXVIII llg2l2013 punkt 4,,zatermin uiszczenia optaty uznaje siq dzie6

wptywu srodk6w pieniqznych na rachunek bankowy, o ktorym mowa w pkt 1, lub dzieri

uiszczeniaoptaty w kasie oddzialu Banku Spotdzielczego Grodk6w-t-osiow, ul' Parkowa l2'

49-3 lg Skarbimierz, lub dzieri dokonarria wplaty u wyznaczonego w ss 2 inkasenta'

Pozostale zapisy uchwaty pozostaly bezzmian'
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UCHWAi,A NR
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

w sprawie: obnizenia tygodniowego obowi4zkowego wymiaru godzin zajEc dla nauczycieli
zatruclnionvch w Gminnvm Zespole Szk6l w Skarbimierzu-Osiedle,

Napodstawie ar1,18 ust,2 pkt 15 ustawy zdnta 8 marca 1990r, o samorzqdzie

gminnym (Dz,U, tekst jednolity z20l3r,poz,594) orazart,42aust,1 w zwiazkuzart,9ld pkt
1 ustawy zdma26 styczntalgS2r,KartaNauczyciela(Dz.U, z 2006t, Nr 97, poz,674

zp62n,zm.) Rada Gminy Skalbimierz uchwala, co nastqpuje:

1,

$1

Nauczycielom zatrudnionym w Gminnej Szkole Podstawowej i Gminnym Gimnazjum

wchodzqcych w sklad Gminnego Zespolu Szkol w Skarbimierzu-Osiedle znosi siE i 8-

godzinny tygodniowy obowi4zkowy wymial zaiEt w okresie 2 tygodni ferii
zimowych,

Nauczycielom zatrudnionym w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzEcym w

sklad Gminnego Zespolu Szk6t w Skarbimierzu-Osiedle znosi siE 22-godzirny lub
25-godzinny tygodniowy obowi4zkonvy wymial godzin zaJec na czas urlopu w czasie

trwania 7 tygodniowych ferii letnich,

$2

Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy Skarbimierz,

$3

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia,

2



Uzasadnienie

W zwiqzkv z tym, 2e vstawa Karta Nauczyciela nie okre$la zwolnienia z
obowi4zkowego tygodniowego nauczania na okres ferii, w czasie ktorych
nauczycielowi przysiuguje urlop, nalehalo dokonac tej obnizki ilo$ci obowiqzkowych
godzin,
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PROJEKT

Uchwala Nr XXX/,,,,,,,,,,12013

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 09 wrzeSnia 2013r.

w sprarvie przp'jgcia znrianl, statutu zwiqzku Gmin Sf4ska opolskiego w opolu

Na podstawie art. l8 ust 2 pkt, 12 w zwiqzku z ar1, 67 ust, 3 ustawy z dnia 8 maLca 1990
satnot'zqdzie gtttittnylr (Dz, U, z20l3r, poz,594) Racia Gnriny Skarbimierz uchwala, co nastgpuje:

f.o

$r

Zalqcztik trt' I do Statutu Zwiqzku Gnrin Slqska Opolskiego (Dziennik Urzgdowy
Wojeu'odztu'a OpoJskiegoz 1997 r', Nr l5 poz 90, 22009 r', Nr 82, poz, 1208,22010r, Nr I 10, poz,l204,
z 20 | 2r,po2.97, z 20 I 3 r', poz, I 52 I ) otrzyrluje nastgpuiqce brzlnienie:

,Zalqcznik rrl I do Statutir Zwia,zku Cnrin Sl4ska Opolskiego

Wykaz Czlorrk6w Ztviqzkvt G:nin Sl4ska Opolskiego

l, Bierawa
2, Byczyna
3, Cisek
4, Dqblorva
5, Dobrzefi Wielkr
6, Dorrraszowice
7, Glucho{azy
8 Gogol in
9. Crodkow
10. Kamierrnik
I l, Kgdzielzyn - Kozle
I 2, Kluczbolk
13. Komplachcice
14. Kolfant6u,
15. Lasorvice Wielkie
16, Ler'r,in Brzeski
17, Lubsza
18, Larnbinowice
19. LLrbiarry
20 Olesrro
2l , Olszanka
22, Opole
23 Otrnuchorv
24. Parvlowiczki
25. Pokoj

r[1 
^ 
^n



26, Polska Cerekiew
27, Reriska WieS
28, SkarbimieLz
29, Skoroszyce
30, Strzelce Opolskie
31, Swiercz6w
32, Tulowice
33, Walce
34, Wilkdw
35, Wolczyn
36, Zatvadzkie
37, Zdzieszowice",

$2

Wykonanie uchu,aly powierza sig W6jtowi Grniny Skar,bimierz,

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia,

YJ



Uzasadnienie do projektu uchwah,

rlinach trwa pr.ocedura prz;,jgcia piqtej zmian),
\\/yntaganq pl,awelx bezu,zglgdnzl wigkszodciq

orvolnym zrviqzkienr migdzygnrinnynr i ocl
gospodar.czego gmin oraz region u Slqska
dzialalnoSci samorzqrJ6rv gnrin: o$n,iaq,,

p0m0ct, spolecznej i gospodar.ki konrunalne;,

ir,v20l2r',
2) drr,ie, ed;,c.je For.unr przerl,odniczqcy,sh Rad Crlitr,
i) szkolenia clIa pr.ez5,denrou,, bur.rrrisilzo,i, i rvojtorv,

rr.ych l<siggou'r,clr i pr.acon,rrikorv OSr.odkos

gm in.

?u,'trl to,urnalnej

szkoleniorvyclr z uclzialcnr lqcznie t,gs9 os6b] 
r' ztt'iqzek pt'zept'orvadzl 75 przeclsigrvziqc

iirrtensl,n,ne llt.ace na yvecz zmniejszenia
nia ulicznego i zaopatrzenie \y energtq
rilzkLr Grrin Slqska Opolskiego plzepr.ou,adzri
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