P r o t o k ó ł Nr XIX /2008
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 09 lipca 2008r. w sali Urzędu Stanu
Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1010 do 14 40.
Obecnych 14 radnych na 15 osobowy skład Rady Miejskiej / lista obecności w załączeniu do
protokółu /.

Ponadto w sesji udział wzięli :
1. Sekretarz Miasta
2. Skarbnik Miasta
3. Radca Prawny
4. Przewodniczący osiedli i sołtysi w osobach :

- Pan Roland Fabianek
- Pani Agata Olejarz
- Pani BoŜena Kindler
- Pani Gabriela Włoch
- Pani Nowak-Tracz Sabina
- Pan Józef KałuŜy
- Pan Bogusław Dziedzic
- Pani Eryka Jonek
- Pan Kazimierz Jankon
- Pan Karlak Włodzimierz
- Pan Jan Miemiec
- Pan Gallus Erwin
- Pan Naumowicz Piotr
- Pan Trymbulak Szczepan
- Pani Brunsz Wioletta
- Pan Wilhelm Daniel

Porządek o b r a d :
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XVII/2008 z dnia 28.05.2008r i XVIII/2008 z
dnia 13.06.2008 r
Podjęcie uchwał w sprawie:
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gorzów Śl.
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów w Gorzowie Śl. i we wsi Goła, Zdziechowice, KrzyŜanowice
zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na
remont chodnika w Gorzowie Śląskim w ciągu drogi 1907 O Gorzów Śląski - Budzów
- Pakoszów -Kobyla Góra”.
zawarcia porozumienia w celu przyjęcia do zimowego oraz letniego utrzymania
niektórych dróg powiatowych na terenie gminy Gorzów Śl.
zmiany budŜetu gminy na 2008 rok
przeznaczenia do sprzedaŜy gruntu połoŜonego w Gorzowie Śl.
zasad uŜywania symboli samorządowych: herbu, flagi, banneru oraz pieczęci
przystąpienie sołectwa Nowa Wieś do programu Odnowa Wsi w Województwie
Opolskim
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2008roku.
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7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad .
Ad1. Otwarcia XIX sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Roman Neugebauer – witając radnych, zaproszonych gości, przedstawicieli firmy „Ania” z
Wielunia, przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie Pana Romana Wiewióra.
Stwierdzając jednocześnie, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 osobowy skład Rady Miejskiej,
co stanowi kworum przy którym moŜe obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Ad2. Nie zgłoszono pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ad3. Pan Roman Neugebauer - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ radni otrzymali
porządek obrad wraz z zawiadomieniem na sesje oraz projekty uchwał. Poinformował o zmianie
kolejności uchwał i wprowadzenie dodatkowych uchwał w sprawie : przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śl. oraz
przystąpienia sołectwa Nowa Wieś do programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim.
Rada Miejska przyjęła zmiany porządku obrad 14 głosami „za”, na obecnych na sesji 14 radnych, na
15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Rada Miejska przyjęła porządek obrad 14 głosami „za”, na obecnych na sesji 14 radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28-05-2008r i
Protokół Nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 13-06-2008r zostały przyjęte
bez odczytania jednogłośnie przez Radę Miejską (14 głosami „za” na obecnych na sesji 14
radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej) do wglądu w biurze Rady Miejskiej .
Nie wniesiono do protokółu uwag.
Ad5.a) Pan Artur Tomala - Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie : przystąpienia do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śl.
informując jednocześnie , Ŝe chodzi o park elektrowni nawietrznych, w obecnym studium
uwarunkowań takiego zapisu nie mamy. śeby taki park powstał musi być zmiana w studium
uwarunkowań. Pojawiły się firmy, które są zainteresowane postawieniem takich wiatraków.
Zaprosiliśmy przedstawiciela jednej firmy, jest to firma „ANIA” z Wielunia.
Pan Jacek Bogunki –właściciel firmy „ANIA” przedstawił Radnym krótką prezentacje firmy,
informując od kiedy firma istnieje i czym się zajmuje. Jesteśmy zainteresowani postawieniem od
pięciu do piętnastu wiatraków na waszym terenie, pod warunkiem współpracy z wasza gminą.
Koszt zainstalowania takiego jednego wiatraka wynosi około 3,5 miliona złotych.
Rafał Sinbor- dyrektor firmy poinformował Radnych o pomiarach jakie musza być dokonane i
prędkości wiatrów na wysokości około stu metrów. Musimy spełnić takŜe wymogi unijne z
zakresu ochrony środowiska, czy na terenie tym nie ma zagroŜonego gatunku zwierząt.
Jedno skrzydło wiatraka to około 40 metrów konstrukcji nierozbieralnej. Musimy zrobić
modernizację dróg i będzie wymagało dodatkowego oświetlenia.
Rafał Sinbor zapewnił Radnych ,Ŝe obecność wiatraków w sąsiedztwie wioski jest całkowicie
bezpieczna. Firma jest zainteresowana najnowszą technologią.
Pan Artur Tomala – Burmistrz wybraliśmy ten teren , Ŝeby nie kolidował z zabudowaniami i
lasem. Są to głównie pola uprawne od RSP w Zdziechowicach.
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Uchwała Nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Gorzów Śl. została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 14 głosami „za”, na obecnych
na sesji 14 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5.b) Pan Artur Tomala - Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Goła,
Zdziechowice, KrzyŜanowice, chcemy ten plan zmienić ze względu umiejscowienia elektrowni
nawietrznych.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Uchwała Nr XIX/149/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wsi
Goła, Zdziechowice, KrzyŜanowice została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 14 głosami
„za”, na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5.c) Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zawarcia
porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika
w Gorzowie Śląskim w ciągu drogi 1907 O Gorzów Śląski – Budzów - Pakoszów -Kobyla
Góra” informując o dotacji celowej w 50% nie więcej niŜ 60.000 zł.
Roman Wiewiór- przedstawiciel ZDP w Oleśnie poinformował jak będzie ułoŜony chodnik i na
podsypce Ŝwirowej i z krawęŜnikiem.
Radny- Mrozek Henryk zapytał co będzie z wjazdami przy ul. Zielonej gdzie mieszkańcy zrobili
sobie z kostki.
Roman Wiewiór- przedstawiciel ZDP w Oleśnie poinformował ,Ŝe będą rozbierane i kostka
będzie zwrócona właścicielom posesji nie wszyscy mają zrobione odwodnienie i krawęŜniki
najazdowe.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Uchwała Nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie
zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na
remont chodnika w Gorzowie Śląskim w ciągu drogi 1907 O Gorzów Śląski - Budzów
- Pakoszów -Kobyla Góra” została podjęta przez Radę Miejską 13 głosami „za”, przy jednym
głosie wstrzymującym na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5.d)Pan Artur Tomala - Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie: zawarcia
porozumienia w celu przyjęcia do zimowego oraz letniego utrzymania niektórych dróg
powiatowych na terenie gminy Gorzów Śl., poinformował, Ŝe zarówno gminie i Powiatowemu
Zarządowi Dróg zaleŜy na uregulowaniu spraw związanych z utrzymaniem tych dróg , głównie
chodzi o zimę gdzie jest odśnieŜanie i ludzie dzwonią do gminy , a nie do Powiatu bo nie wiedzą
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do kogo te drogi naleŜą.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił
pozytywna opinię z uwzględnieniem wniosku o wykreślenie drogi Nr 1924 Skrońsko-BiskupiceRadłów.
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytał
pozytywną opinię.
Radny – Pan Naumowicz Mieczysław poinformował, Ŝe droga w Skrońsku jest drogą polną , od
wielu lat nie jest remontowana. Powiat nigdy się ta droga nie interesował. Gmina ma
wystarczająco duŜo swoich dróg do wyremontowania.
Roman Wiewiór- przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, Ŝe są to drogi klasy
L . Ta droga w Skrońsku składa się z dwóch części. Jedna część została juŜ przejęta przez
Gminę Radłów.
Radny- Mrozek Henryk poinformował, Ŝe droga goła-Gorzów Śl. moŜe być przejęta ale pod
warunkiem wycięcia przez Powiat drzew i krzewów. Jednocześnie stawia wniosek wycofanie z
porządku obrad tej uchwały i powrócenie do sprawy po uporządkowaniu.
Wniosek o wycofanie został poddany pod głosowanie- został podjęty przez Radę Miejską 13
głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15 osobowy
skład Rady Miejskiej.
Radni zgłaszali wnioski dotyczące dróg do przekazania Dyrektorowi Dróg Powiatowych w
Oleśnie:
Radna –Pani ElŜbieta Lepsza zgłosiła o remont drogi Przybkowice-Budzów i wycięcie krzaków
na poboczach.
Radny – Joachim Kinach zgłosił o wykoszenie traw na skrzyŜowaniu Kozłowice-Pawłowice.
Sołtys Gołej zakomunikowała o zamontowaniu tablic informacyjnych o nazwie miejscowości i
„przepuście” w lesie.
Pan Wiewiór poinformował, Ŝe tablice są do zrealizowania w najbliŜszym czasie , a o przepuście
poinformuje dyrektora jak wróci z urlopu.
Ad5.e) Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu
gminy na 2008r.
Zmniejsza się o kwotę
- 65.000 zł.
Dział 600
- 60.000 zł.
Dział 754
- 5.000 zł.
Zwiększa się o kwotę
- 65.000 zł
Rozdział 60014
- 60.000 zł
Rozdział 92605
- 5.000 zł.
Po dokonaniu zmian dochody gminy wynoszą 15.659.280,35 zł a wydatki 17.322.846,35 zł.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Uchwała Nr XIX/151/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie
zmiany budŜetu gminy na 2008r. została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami
„za”, na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
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Ad5.f) Pani Małgorzata Mrugała – Kierownik Referatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie :
przeznaczenia do sprzedaŜy gruntu niezabudowanego, połoŜonego w Gorzowie Śl.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Uchwała Nr XIX/152/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie:
przeznaczenia do sprzedaŜy gruntu niezabudowanego, połoŜonego w Gorzowie Śl. została podjęta
przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Opinia i uchwała stanowią załącznik do protokółu.
Ad5.g) Pan Artur Tomala - Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie : zasad uŜywania
symboli samorządowych: herbu, flagi, banneru oraz pieczęci.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia odczytała pozytywną opinię.
Uchwała Nr XIX/153/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie:
zasad uŜywania symboli samorządowych: herbu, flagi, banneru oraz pieczęci została podjęta
przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Opinia i uchwała stanowią załącznik do protokółu
Ad5.h) Pan Roman Neugebauer – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały
w sprawie : przystąpienie sołectwa Nowa Wieś do programu Odnowa Wsi w Województwie
Opolskim
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia odczytała pozytywną opinię.
Uchwała Nr XIX/154/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 09 lipca 2008r w sprawie:
przystąpienie sołectwa Nowa Wieś do programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskimzostała podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 14
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Opinia i uchwała stanowią załącznik do protokółu
Ad 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Olejnik przedstawił plan pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. na II półrocze 2008r.
Do planu nie wniesiono uwag.
Plan został poddany pod głosowanie- jednogłośnie 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 14
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
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Ad7. Pan Roman Neugebauer – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych Ŝe
zapomniał o rozliczeniu środków za udział delegacji.
Ad8. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i
podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Burmistrz poinformował o kontroli z RIO Opole która była w Urzędzie od 25-04-08 do 04-072008r.
Ad9. Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Ad10. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer odczytał pismo –Grupy Odnowy Wsi w
Kozłowicach o dofinansowanie do imprezy pod hasłem ”PoŜegnanie lata- święto plonów”
Radny – Gnacy poinformował, Ŝe jak powstanie grupa odnowy to dostana jakieś dofinansowanie,
Kozłowice w przyszłym roku przymierzają się do zorganizowania doŜynek Gminnych.
Przewodniczący postanowił przekazać pismo Burmistrzowi do rozpatrzenia.
Radny Pisula zapytał do kogo naleŜy świetlica w Uszycach, bo Panie chcą środki czystości do
sprzątania.
Radny Gnacy zgłasza o wykoszenie trawy przy zamku w Kozłowicach.
Radna Lepsza proponuje, Ŝeby program Górna Prosna ukierunkować bardziej na świetlice
wiejskie.
Radny Kinach zapytał o przyczynę brudnej wody w Pawłowicach.
Kierownik ZUK poinformował o awarii jaka była na ul. Oleskiej, na tej linii robiliśmy płukanie ,
a tam idzie rozwidlenie na Pawłowice. Woda była pobrana do badania i wodociąg przepłukany.
Kierownik poinformował, Ŝe 18-08-2008r będzie robione czyszczenie zbiornika , które ostatni
raz było 30 lat temu.
Kierownik ZUK poinformował Radnych o sytuacji mieszkaniowej Państwa Gmur ze
Zdziechowic.
Radny Mrozek poinformował, Ŝe na ostatniej komisji mieszkaniowej była propozycja
przystosowania Szkoły w Zdziechowicach na mieszkania.
Radny śurawiki poinformował, mieszkanie dla Państwa Gmur jest potrzebne juŜ , a do szkoły
miały być przeniesione osoby zamieszkujące w budynku Przedszkola.
Wniosek Rady o dokończenie sprzedaŜy mieszkań i adoptacja poddaszy na mieszkania. Wniosek
został przegłosowany- jednogłośnie 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad11. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany został
porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XIX sesję Rady Miejskiej.

Protokółowała

Przewodniczył

M. Zoremba

Roman Neugebauer

