P r o t o k ó ł Nr XXVII/2009
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 25 lutego 2009r. w sali Urzędu Stanu
Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1010 do 1323.
Obecnych 15 radnych na 15 osobowy skład Rady Miejskiej / lista obecności w załączeniu do
protokółu /.

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

- Pan Artur Tomala
- 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 Miemiec Jan
- Pani Wioletta Brunsz
- Pan Gallus Erwin
- Pan Tomala Zygmunt
- Pan Wilhelm Daniel

6. Kulisy Powiatu
Porządek o b r a d :
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXVI/2009 z dnia 28.01.2009r
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Pakoszowie, wchodzącego w strukturę
organizacyjną Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad .

Ad1. Otwarcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Roman Neugebauer – witając radnych, zaproszonych gości, Pana Daniela

Jastrzębskiego z PZU Kluczbork. 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 wprowadzeniu dodatkowych uchwałach w sprawie: sprzedaŜy gruntu połoŜonego w Uszycach.
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 XXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28-01-2009r
został przyjęty 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.
Oddaje głos Panu Danielowi Jastrzębskiemu przedstawicielowi PZU w Kluczborku , który
przedstawił ofertę ubezpieczeniową dla rolników i udzielił wyjaśnień na zapytania Radnych i
Sołtysów.
Ad5a. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budŜetu
gminy na 2009 rok.
W § 1 – Załącznik nr 1 – Dochody budŜetu gminy
1) . zwiększa się dochody gminy o kwotę 51.199 zł.
2). zmniejsza się dochody gminy o kwotę 299.499 zł
W § 2 - Załącznik nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
1.004 zł
1). zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę
2). Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 141.000 zł
W § 3 – Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budŜetu
Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 108.304 zł.
1). zwiększa się przychody ze spłat poŜyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
§ 902 o kwotę
30.000 zł
2). zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )
§ 955 o kwotę
78.304 zł
W § 5 - Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
1). zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.004 zł
2 ). zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 80.000 zł
Ulega zmianie kwota deficytu budŜetu gminy , która po zmianie wynosi
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1). zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie

3.214.040 zł.
2.800.000 zł

2). wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu gminy
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
2). Przychody
3). Wydatki
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
4). Rozchody

414.040 zł

17.248.628 zł

1.641.722 zł
4.004.040 zł
20.462.668 zł

1.641.722 zł
790.000 zł

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji BudŜetu,
Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z posiedzenia komisji.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXVII/201/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 lutego 2009r w
sprawie: zmiany budŜetu gminy na 2009 rok 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.
Ad5b. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie : uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego informując, ze te zmiany są spowodowane złoŜeniem
wniosku na kanalizacje sanitarną w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śl. ul. Oleska oraz
modernizacja parku miejskiego.
Radny Pisula zapytał o koszt kanalizacji.
Burmistrz Artur Tomala wyjaśnił , Ŝe liczone jest na trzy gminy i my mamy 1/3 kosztów
kwalifikowanych.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z
posiedzenia komisji.
Uchwała Nr XXVII/202/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 lutego 2009r w
sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego została podjęta przez Radę
Miejską 13 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5c. Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie : zamiaru
likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Pakoszowie, wchodzącego w strukturę organizacyjną
Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia , Przewodniczący Komisji
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z posiedzenia
komisji.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 lutego 2009r w
sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Pakoszowie, wchodzącego w strukturę
organizacyjną Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim 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.
Ad5d. Pani Małgorzata Mrugała- Kierownik Referatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie :
sprzedaŜy gruntu połoŜonego w Uszycach
Radny Mrozek zaproponował, Ŝe ma być sprzedane w drodze bezprzetargowej Państwu
Sekienda.
Pan Skowron poinformował, Ŝe w takim przypadku będzie miał brak wjazdu na posesje z
części ogrodowej.
Radny Mrozek poinformował, Ŝe w przypadku Państwa Skowron takich wjazdów moŜe być
kilka bo jest taka moŜliwość.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z
posiedzenia komisji.
Uchwała Nr XXVII/204/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 lutego 2009r w
sprawie: sprzedaŜy gruntu połoŜonego w Uszycach 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.
Ad6. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował, o
oświadczeniach majątkowych które naleŜy składać do 30-04-2009r.
Odczytał pismo Stowarzyszenia sołtysów w sprawie pobierania diet za spotkania/załącznik do
protokółu/. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował, Ŝe jeŜeli
chodzi o diety to niema takiej moŜliwości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował o turnieju Radnych w
Sternalicach.
Ad7. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i
podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Burmistrz poinformował o spotkaniu z Spółą EWE Energia z Wielunia w sprawie budowy
gazociągu w kierunku Wielunia jest to spółka która wykupiła udziały od spółki która
budowała gazociąg w Kozłowicach. Spółka chciałaby , Ŝeby Gmina pośredniczyła z rolnikami
na wyraŜenie zgody na przejście gazociągiem.
Sekretarz Pan Roland Fabianek poinformował, Ŝeby przekazać rolnikom , Ŝe ta inwestycja
jest celem publicznym i w przypadku braku porozumienia z rolnikami spółka na czas

budowy moŜe wywłaszczyć pole, wtedy odszkodowania za przejście z gazociągiem moŜe
być duŜo niŜsze.
Przewodniczący poddał pod głosowanie czy Burmistrz ma się zająć pośredniczeniem z rolnikami
na wyraŜenie zgody przejścia z gazociągiem, została przegłosowana przez Radę Miejską
jednogłośnie - 14 głosami „za”, na obecnych na sesji 14 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Ad9. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer zgłosił wniosek
o
ograniczenie przejazdu cięŜkich samochodów , garaŜowanie na ul. Piłsudskiego i ustawienia
znaku na ul. Karola Miarki – zakaz wjazdu.
Radny Pan Henry Mrozek zgłosił problem parkowania samochodów na Rynku , które stoją
tam od listopada .
Radny Rudolf Gnacy zaproponował wprowadzić strefę parkowania i zrobić płatną.
Radny Edward śurawicki zapytał się co będzie dalej z budynkiem w Zdziechowicach i czy
jest złoŜony wniosek na wioskę internetową do Zdziechowic i czy będzie robiona.
Burmistrz Artur Tomala wyjaśnił , Ŝe mamy kosztorys i pozwolenie budowlane na
Zdziechowice i Kobylą Górę ,w Zdziechowicach są wydzielone 4 mieszkania. Na dzień
dzisiejszy nie ma środków w budŜecie. JeŜeli chodzi o wioskę internetową to wiem ,Ŝe
MGOK składał dwa wnioski na Zdziechowice i Kozłowice.
Radny Edward śurawicki poinformował, Ŝe jak składał wniosek to będzie realizowany z
ponadplanowych dochodów i te pieniądze są. Natomiast teraz robi się Park za 2 miliony , a
w Zdziechowicach młodzieŜ nie ma warunków gdzie mogłaby spędzić czas i ciągle jesteśmy
pomijani.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował, Ŝe jak był składany
wniosek nie było jeszcze kosztorysu. Część z ponadplanowych dochodów poszła na
zapchanie dziury budŜetowej. Rozmawialiśmy w Starostwie na temat przejęcia Ośrodka
Zdrowia w Zdziechowicach. I prosiłem o opinie mieszkańców czy ten budynek przejmować.
Radny Edward śurawicki poinformował, Ŝe budynek byłej szkoły jest bardzo mocno
dewastowany i niszczeje, mieszkańcy chcieli przeznaczyć go na mieszkania i naleŜy to
uszanować. W międzyczasie wyszedł plan adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia. Opinia była ,
Ŝeby budynek przejąć.
Sekretarz poinformował, Ŝe przejęcie Ośrodka w Zdziechowicach na cele publiczne ma
gmina.
Radny śurawicki –chciałbym uzyskać odpowiedź wiąŜącą.
Burmistrz Artur Tomala poinformował , Ŝe są rozmowy z Powiatem o przejęcie Ośrodka
Zdrowia w Zdziechowicach i udostępnienie pomieszczeń na świetlicę i robię wszystko o
polepszenie tej sytuacji. Natomiast jeszcze niewiadomo co będzie z sześciu latkami,
rozmawiałem z Panią Dyrektor Przedszkola i jej te pomieszczenia będą potrzebne. Wcale jest
teŜ nieprawdą, Ŝe w Zdziechowicach się nic nie robi, był remont kuchni, kotłowni, łazienek.
Sołtys Jankon poinformowało braku ciśnienia w wodociągu w Budzowie na górce i tam jest
jeszcze instalacja azbestowa.
Ad10. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany
został porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XXVII sesję Rady
Miejskiej.
Protokółowała
M. Zoremba

Przewodniczył
Roman Neugebauer

