P r o t o k ó ł Nr XXXIII/2009
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 29 września 2009r. w sali Urzędu Stanu
Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1015 do 1305.
Obecnych 13 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 Nowak-Tracz Sabina
- Pan Józef KałuŜy
- Pani Eryka Jonek
- Pan Kazimierz Jankon
- Pan Karlak Włodzimierz
- Pan Miemiec Jan
- Pani Wioletta Brunsz
- Pan Trembulak Szczepan
- Pan Tomala Zygmunt
- Pan Gallus Erwin
- Pani Gabriela Włoch

6. Dyrektor MGOK
7. Kulisy Powiatu
Porządek o b r a d :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXXII/2009 z dnia 30.07.2009r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
b) uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
c) uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl.
d) przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu w imieniu
Wojewody Opolskiego blankietów upowaŜniających do zakupu paliw
e) przystąpienia Gminy Gorzów Śląski jako partnera do Wojewódzkiego Programu
„Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko wirusowi HPV”
obejmującego dziewczęta w wieku 12(13) lat
6. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009 roku.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2009roku.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad .
Ad1. Otwarcia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Roman Neugebauer – witając radnych, zaproszonych gości. Stwierdzając
jednocześnie, Ŝe w sesji uczestniczy 13 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 uchwał w sprawie:
- wyraŜenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do celów projektowych.
I wycofanie uchwał w sprawie :
- przystąpienia Gminy Gorzów Śląski jako partnera do Wojewódzkiego Programu „Pierwotna
profilaktyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko wirusowi HPV” obejmującego dziewczęta
w wieku 12(13) lat wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia .
Rada Miejska przyjęła porządek obrad jednogłośnie 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13
radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30-09-2009r został
przyjęty bez odczytania jednogłośnie przez Radę Miejską (11 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: zmiany wieloletniego
programu inwestycyjnego. Informując jednocześnie , Ŝe w przetargu na hale startowało 10 firm.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu,
Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXIII/259/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 września 2009r w
sprawie: zmiany 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 opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5b.Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budŜetu gminy
na 2009r.
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budŜetu gminy
1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 233.992,00 zł
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 36.500,00 zł
W § 2 - Załącznik nr 2 – Wydatki budŜetu gminy

1. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 233.992,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 1.336.500,00 zł
W § 2 Załącznik nr 6 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011
Dokonuje się następujących zmian :
Ulega zmianie finansowanie zdania
1).„ Termomodernizacja budynku ujęcia wody w Gorzowie Śl. wraz z instalacją solarną i
fotowoltaiczną „ Po zmianach finansowanie zadania jest następujące :
w 2009 r - 36.000 zł, w 2010 r. – 136.000 zł, w 2011 r. – 943.000 zł.
2). Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. wraz z zagospodarowaniem terenu i
budową boiska Orlik 2012” Po zmianach finansowanie zadania jest następujące :
w 2009 r. 663.500 zł, w 2010 r- 4.174.800 zł, w 2011 r. – 1.580.000 zł.
W § 3 - Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budŜetu
Zmniejsza się przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym § 952
o kwotę 1.300.000 zł.
Ulega zmianie kwota deficytu budŜetu gminy, która po zmianie wynosi
1.914.040,00 zł.
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1.500.000,00 zł
1). zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie
2). wolnych środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu gminy
414.040,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
17.915.920,00 zł
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
1.922.666,00 zł
2). Przychody
2.704.040,00 zł
3). Wydatki
19.829.960,00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
1.922.666,00 zł
administracji rządowej
4). Rozchody
790.000,00 zł
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu,
Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXIII/260/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 września 2009r w
sprawie: zmiany budŜetu gminy na 2009r została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13
głosami „za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5c. Kierownik BOSziP Pan Marian Grajcarek projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, odczytała pozytywną opinię.

Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 września 2009r w
sprawie: uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl. została podjęta
przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej .
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5d. Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie: przyjęcie zadania z
zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody Opolskiego
blankietów upowaŜniających do zakupu paliw
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 września 2009r w
sprawie: przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu w imieniu
Wojewody Opolskiego blankietów upowaŜniających do zakupu paliw została podjęta przez Radę
Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13 Radnych, na 15 osobowy skład
Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5e. Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do celów projektowych.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 września 2009r w
sprawie: wyraŜenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do celów projektowych
została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za”, na obecnych na sesji 13
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad 6.Informację o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2009r. przedstawiła Skarbnik
Pani Agata Olejarz.
Natomiast Przewodniczący obrad Pan Roman Neugebauer zapoznał z Uchwałą Nr 266/2009 z dnia
4 września 2009r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii
dotyczącej przedłoŜonej informacji przez Burmistrz Gorzowa Śląskiego o przebiegu wykonania
budŜetu gminy za I półrocze 2009r.
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze br. – jednogłośnie
(12 głosami „za” na obecnych na sesji 13 radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej).

Sprawozdanie, opinia RIO i uchwała stanowią załącznik do protokółu.
Ad7. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy na II półrocze 2009r.
Do planu nie wniesiono uwag.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. na II półrocze 2009r.został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską (13 głosami „za” na obecnych na sesji 13 radnych , na
15 osobowy skład Rady Miejskiej).
Ad8. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer poinformował o oświadczeniach majątkowych,
wszyscy radni złoŜyli w terminie jak na razie nie ma informacji z Urzędu Skarbowego.
Poinformował o swojej analizie /załącznik do protokółu/.
Ad9. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer podziękował mieszkańcom Kozłowic za
przygotowanie tegorocznych doŜynek, a mieszkańcom Pawłowic za przygotowanie Oktoberfestu.
Ad10. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i
podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Ponadto Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował o inwestycjach na przyszły rok :
- przebudowy dróg
- kanalizację
- modernizację boisk sportowych –budowę hali sportowej która ma być rozpoczęta jeszcze w
tym roku .
- został rozstrzygnięty przetarg na remont Domu Kultury .
W związku z tym , Ŝe mamy zaplanowanych sporo inwestycji do zrealizowania będzie mniej
pieniędzy na fundusz sołecki i proponuję przymierzyć się do odpisu w wysokości :
2.000 – 3.000 zł dla sołectw poniŜej 300 mieszkańców,
3.000 – 4.000 zł dla sołectw od 300 do 600 mieszkańców
5.000 – 6.000 zł. dla powyŜej 600 mieszkańców
Radny Mrozek zapytał co z osiedlami
Burmistrz osiedla proponuję od 2.000 -3.000 zł.
Sołtys z Gołej zapytał czy te pieniądze mogą być przeznaczone na wykonanie korony Ŝniwnej.
Burmistrz poinformował, Ŝe tak tylko musza być rachunki.
Sołtys z Jam zapytał z czego będzie płacone utrzymanie zieleni na wsi.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest w trakcie rozpoznania jak to jest robione w sąsiednich gminach ,
być moŜe , Ŝe te kwoty zostaną zwiększone i będzie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.
Radny Pan Zygmunt Pisula robiliśmy sobie większe nadzieje , wielu młodych ludzi
zadeklarowało chęć pracy na rzecz wioski. Nie wiem , czy takie okrojenie środków nie podetnie
im skrzydeł.
Przewodniczący Rady Pan Roman Neugebauer nie zgadzam się co do oceny moŜemy
powiedzieć za rok. Bardzo się cieszę , Ŝe grupy Odnowy Wsi czekają na pieniądze z gminy i jest
coś robione.
Ad12.
Radny Pan Edward śurawicki zapytał, czy jest coś wiadomo w sprawie Ośrodka Zdrowia w
Zdziechowicach.

Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował, ze z informacji jakie posiada jest przybliŜona kwota
ma ten obiekt kosztować 400 tysięcy złotych. Pokusilibyśmy się o rozeznanie z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tej sprawy.
Sołtys Budzowa zapytał o drogę Budzów –Przybkowice ponoć jest do wycięcia 60 drzew i mają
być robione zatoczki.
Burmistrz poinformował ,Ŝe jeśli będzie zrobiona dokumentacja to wtedy mogę Panu coś
odpowiedzieć, na chwilę obecna nie posiadam Ŝadnej informacji na ten temat.
Dyrektor Domu Kultury poinformował ,Ŝe odbył się przetarg na remont w Domu Kultury jedna
oferta odpadła i najtańsza oferta wynosi 85.000 zł.
Radna ElŜbieta Lepsza zapytała czy Pan łyczko w Zdziechowicach będzie miał bonifikatę na
lokal uŜytkowy.
Przewodniczący Rady Pan Roman Neugebauer poinformował , ze na dzień dzisiejszy Pan
Łyczko nie jest zainteresowany lokalem mieszkalnym.
Sołtys wsi Zdziechowice złoŜył wniosek aby rada rozpatrzyła jeszcze raz sprawę funduszu
sołeckiego, pierwotnie mieliśmy proponowana znacznie wyŜszą kwotę. Liczyliśmy , Ŝe nie
zostanie obniŜona.
Radny Gnacy chciałbym podziękować za organizację doŜynek i przygotowanie koron Ŝniwnych
i korowodów.
Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował Radnych o toczącej się dyskusji na temat remontu
budynku w KrzyŜanowicach.
Ad13. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany został
porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XXXIII sesję Rady Miejskiej.

Protokółowała

Przewodniczył

M. Zoremba

Roman Neugebauer

