P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2009
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 25 marca 2009r. w sali Urzędu Stanu
Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1015 do 1303.
Obecnych 14 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. Przewodniczący osiedli i sołtysi w osobach :

6. Dyrektor MGOK
7. Kulisy Powiatu
8. Internetowa Telewizja Powiatowa

- Pan Artur Tomala
- Pan Roland Fabianek
- Pani Agata Olejarz
- Pani Gabriela Włoch
- Pani Nowak-Tracz Sabina
- Pan Józef KałuŜy
- Pan Bogusław Dziedzic
- Pani Eryka Jonek
- Pan Kazimierz Jankon
- Pan Miemiec Jan
- Pani Wioletta Brunsz
- Pan Gallus Erwin
- Pan Tomala Zygmunt
- Pan Krystian Haładyn
- Pan Kryspin Nowak

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

e)

f)

g)

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXVII/2009 z dnia 25.02.2009r
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
przystąpienia miejscowości Gorzów Śląski do programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim
nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gorzów Śl. nieruchomości połoŜonej w Uszycach
zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji w roku 2009
zadań z zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej Warsztatów
Terapii Zajęciowej
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze
podziału gminy na okręgi wyborcze ich granice i numery

h) przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w 2009 roku projektu systemowego w
ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad .
Ad1. Otwarcia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Roman Neugebauer – witając radnych, zaproszonych gości, nowego Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl. Pana Kryspina Nowaka. 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:
- uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
- zawarcia porozumienia z Gminą Kluczbork w zakresie dofinansowania wyścigu kolarskiego
Rada Miejska przyjęła zmiany porządku obrad 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 radnych, na
15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Rada Miejska przyjęła porządek obrad 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25-02-2009r został
przyjęty bez odczytania jednogłośnie przez Radę Miejską (13 głosami „za” na obecnych na sesji
13 radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej) do wglądu w biurze Rady Miejskiej .
Nie wniesiono do protokółu uwag.
Ad5a. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie : uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego informując, Ŝe ta zmiany są spowodowane złoŜeniem
wniosku przez Stowarzyszenie w Pawłowicach.\
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z
posiedzenia komisji.
Uchwała Nr XXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5b. 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 48.284,00 zł.
2). Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 29.246,00 zł
W § 2 - Załącznik nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
1). Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 48.284,00 zł
2). Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 29.246,00 zł
W § 2 - Załącznik nr 6 - Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011
Dokonuje się następujących zmian :
Wprowadza się pkt. 4 „ Modernizacja parku miejskiego „. Planowane wydatki wynoszą :
w 2009 r.- 80.000 zł, w 2010 r.- 150.000 zł, w 2011 r – 237.000 zł
Wprowadza się pkt. 5 „Remont budynku sali wiejskiej w Pawłowicach „ Planowane wydatki
wynoszą : w 2009 r. -30.000 zł, 2010 r – 265.000 zł, w 2011 r. – 5.000 zł.
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
2). Przychody
3). Wydatki
4). Rozchody

17.267.666,00 zł
4.004.040,00 zł
20.481.706,00 zł
790.000,00 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 XXVIII/206/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
zmiany budŜetu gminy na 2009 rok została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami
„za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5c. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie : przystąpienia
miejscowości Gorzów Śląski do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim, informując
w ustawie jest zapis miasta do 5.000 mieszkańców mogą starać się o środki z obszarów wiejskich,
Ŝeby o takie środki się starać powstała grupa odnowy miejscowości i stąd ta uchwała.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia , Przewodniczący Komisji
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z posiedzenia
komisji.
Uchwała Nr XXVIII/207/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
przystąpienia miejscowości Gorzów Śląski do programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5d. Pani Małgorzata Mrugała- Kierownik Referatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie :

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, informując, Ŝe Agencja Nieruchomości Rolnych wyraziła
zgodę na przejęcie na własność przez Gminę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w
Uszycach z przeznaczeniem na boisko sportowe.
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 XXVIII/208/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami
„za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5e. Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie : zawarcia
porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji w roku 2009 zadań z zakresu
ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej
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 XXVIII/209/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie wspólnej realizacji w roku 2009 zadań z
zakresu ochrony zdrowia tj. dofinansowania działalności statutowej warsztatów Terapii
Zajęciowej została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na
sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5f. Kierownik BOSziP Pani Stefania Stańczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie :
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia , Przewodniczący Komisji
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie z posiedzenia
komisji.
Radna ElŜbieta Lepsza zapytała za co jest wypłacany dodatek za warunki uciąŜliwe.
Pani Stefania Stańczyk wyjaśniła , Ŝe jest on wypłacany nauczycielom którzy mają nauczanie
indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi.
Uchwała Nr XXVIII/210/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw została

podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na
15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5g. Kierownik BOSziP Pani Stefania Stańczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie :
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
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 XXVIII/211/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Gorzów Śląski za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5h. Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie : podziału gminy
Gorzów Śl. na stałe obwody głosowania.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
z podziału gminy Gorzów Śl. na stałe obwody głosowania została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu sesji.
Ad5i. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Wyrwa przedstawiła projekt uchwały w
sprawie : przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w 2009 roku projektu systemowego w
ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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 XXVIII/213/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w 2009 roku projektu systemowego w
ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podjęta przez Radę
Miejską - 12 głosami „za”, 1 głosie „ wstrzymującym” na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.

Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5j. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie : zawarcia
porozumienia z Gminą Kluczbork w zakresie dofinansowania wyścigu kolarskiego
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytał pozytywną
opinie z posiedzenia komisji.
Radny Zygmunt Pisula zapytał dlaczego pieniądze są przekazywane do 30 kwietnia 2009r a
rozliczenie dopiero do 31-12-2009r.
Uchwała Nr XXVIII/214/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 marca 2009r w sprawie:
zawarcia porozumienia z Gminą Kluczbork w zakresie dofinansowania wyścigu kolarskiego
została podjęta przez Radę Miejską - 11 głosami „za”, 2 głosami „ wstrzymującymi” na obecnych
na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad6. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer odczytał pisma z :
- Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie: pozytywnej opinii o likwidacje Oddziału
zamiejscowego w Pakoszowie Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śl.
- Dyrektora Urzędu Statystycznego w sprawie monitorowania zjawisk kryzysotwórczych
mieszkańców Opolszczyzny
- Starostwa Powiatowego w Oleśnie protokół końcowy z XI Turnieju Sportowego Radnych Gmin
Powiatu Oleskiego
Ad7. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i podjętych
decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Radny Pisula zapytał czy w Uszycach będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Burmistrz poinformował, Ŝe jest to na razie niemoŜliwe.
Sekretarz poinformował, Ŝe byłoby to duŜe utrudnienie dlatego, Ŝe wychowanie przedszkolne jest
to zadanie gminy natomiast na szkołę przychodzi subwencja.
Ad9. Radny Naumowicz zapytał czy Gmina przygotowana jest na przyjęcie 6 latków do szkoły.
Burmistrz wyjaśnił , Ŝe duŜo się mówi na ten temat i Kuratorium robi rozeznania które szkoły
nadawały by się do przyjęcia dzieci 6-letnich do szkoły.
Przewodniczący Neugebauer poinformował jak wejdą przepisy to się tego nie unikniemy.
Pan Nowak poinformował , Ŝe do 2012 r. nie ma obowiązku , Ŝeby dziecko 6 letnie poszło do
szkoły.
Radny Pisula zapytał o kupnie beczkowozu.
Burmistrz wyjaśnił , Ŝe jeśli ukaŜe się ogłoszenie o naborze to taki wniosek się pojawi.
Radna Froncek zapytała się o nawierzchnię drogi przy ul. Kolorowej i Ogrodowej.
Burmistrz wyjaśnił , Ŝe moŜe być uzupełniona tłuczniem.
Radna Lepsza zgłosiła problem śmieci w Karłowie.
Radny Krzymiński zgłosił problem śmieci na przystanku autobusowym w Uszycach.
Przewodniczący poinformował, Ŝe mieszkańcy się wypowiedzieli o zlikwidowaniu tego
przystanku.
Radny śurawicki zgłosił o zakup przeszklonych przystanków.

Radna Froncek poinformowała, Ŝe Komisja Rewizyjna jak kontrolowała świetlice wiejskie nigdzie
nie ma koszy na śmieci. Burmistrz poinformował, Ŝe trzeba to sprecyzować i kto ma się tym
wywozem zajmować.
Przewodniczący Rady zastanawia się jak rozwiązać sprawę przystanku autobusowego w
Uszycach.
Radny Krzemiński poinformował, jak by była większa aktywność Dzielnicowego w Uszycach to
moŜe by nie było tego problemu.
Burmistrz poinformował , Ŝe co roku na sesję zapraszamy przedstawiciela Policji i na kwietniową
sesje postaram się zaprosić przedstawiciela Policji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował o sesji absolutoryjnej
która odbędzie się 29.04.2009r.
Ad10. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany został
porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XXVIII sesję Rady Miejskiej.
Protokółowała
M. Zoremba

Przewodniczył
Roman Neugebauer

