P r o t o k ó ł Nr XXXV/2009
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 25 listopada 2009 r. w Sali Urzędu
Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach 1015 – 1325.
Obecnych na sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej (lista obecności w
załączeniu do protokołu).
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:

6. Dyrektor MGOK

- Pan Artur Tomala
- Pan Roland Fabianek
- Pani Agata Olejarz
- Pani BoŜena Kindler
- Pani Gabriela Włoch
- Pan Jan Miemiec
- Pani Eryka Jonek
- Pani Nowak-Tracz Sabina
- Pani Wioletta Brunsz
- Pan Józef KałuŜny
- Pan Bogusław Dziedzic
- Pan Kazimierz Jankon
- Pan Włodzimierz Karlak
- Pan Jerzy Kubacki
- Pan Erwin Gallus
- Pan Szczepan Trembulak
- Pan Daniel Wilhelm
- Pan Zygmunt Tomala
- Pan Kryspin Nowak

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 XXXIV/2009 z dnia 28.10.2009 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) zwolnień z podatku od nieruchomości,
d) zwolnień z opłaty targowej,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) dowoŜenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
g) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki niezabudowanej połoŜonej w Gorzowie Śl.
h) przystąpienia sołectwa Goła do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z
towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji
danych,
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 XXXV sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Roman Neugebauer – witając radnych i 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 sesję oraz projekty uchwał.
Poinformował o wprowadzeniu zmiany w porządku uchwał poprzez wykreślenie projektu
uchwały w sprawie dowoŜenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum a wprowadzenie
w to miejsce projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej
w Gorzowie Śl. z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie odpłatności za dowoŜenie dzieci do
szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych, nieuprawnionych do bezpłatnych
przejazdów.
Oraz o wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał w sprawie:
- przystąpienia sołectwa Jastrzygowice do programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim,
- wyraŜenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks.
Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
Radny Pan Henryk Mrozek zaproponował umieszczenie w porządku obrad uchwały w
sprawie przystąpienia sołectwa Jastrzygowice do programu odnowy wsi za uchwałą w tej
samej w sprawie sołectwa Goła.
Rada Miejska przyjęła zmiany porządku obrad jednogłośnie – 13 głosami „za” na obecnych
na sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Zaproponowano nowy porządek obrad:
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budŜetu gminy na 2009 rok,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) zwolnień z podatku od nieruchomości,
d) zwolnień z opłaty targowej,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) uchylenia uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 sierpnia
2001 r. w sprawie odpłatności za dowoŜenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i
ponadpodstawowych, nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów
g) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki niezabudowanej połoŜonej w Gorzowie Śl.
h) przystąpienia sołectwa Goła do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim,
i) przystąpienia sołectwa Jastrzygowice do programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim,
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z
towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych,
k) wyraŜenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks.
Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
Rada Miejska przyjęła porządek obrad jednogłośnie – 13 głosami „za” na obecnych na sesji
13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.

Ad4. Protokół Nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 28.10.2009 r.
został przyjęty bez odczytywania jednogłośnie przez Radę Miejską – 13 głosami „za” na
obecnych na sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej (protokół do wglądu w
biurze Rady Miejskiej).
Nie wniesiono do protokołu uwag.
Ad5a. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budŜetu
gminy na 2009 r. tj.:
w uchwale Nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 17grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany :
§ 1 - Załącznik nr 1 - Dochody budŜetu gminy
Zwiększa się dochody gminy o kwotę 400.376,00 zł
Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 722.980,00 zł
§ 2 - Załącznik nr 2 – Wydatki budŜetu gminy
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 400.376,00 zł
Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 722.980,00 zł
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
17.533.449,00 zł
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
2.207.993,00 zł
administracji rządowej
2). Przychody
2.704.040,00 zł
3). Wydatki
19.447.489,00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
2.207.993,00 zł
administracji rządowej
4). Rozchody
790.000,00 zł
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXV/271/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. 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 opinia stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad5b. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości tj. od gruntów, od budynków lub ich części oraz
od budowli. Uchwała wejdzie w Ŝycie z dniem 01.01.2010 r.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię z uwzględnieniem wniosku o zmniejszenie stawki podatku od
nieruchomości od 1 m2 pow. uŜytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą z 17,00 zł. na 16,70 zł.
Do projektu uchwały i wniosku komisji nie wniesiono uwag.
Wniosek komisji w sprawie zmniejszenia stawki podatku od nieruchomości od 1 m2 pow.
uŜytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą z 17,00 zł. na

16,70 zł. został przyjęty przez Rade Miejską jednogłośnie – 13 głosami „za” na obecnych na
sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XXXV/272/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta przez Radę
Miejską 12 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” na obecnych na sesji 13 radnych na 15osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5c. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zwolnień z
podatku od nieruchomości.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady Pan Roman Neugebauer zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku,
gdy w budynku zajętym na cele p. poŜ. znajduje się sala, czy równieŜ jest zwolniona od
podatku. Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik informując, Ŝe tak, chyba, Ŝe jest zawarta
umowa dzierŜawy sali na działalność gospodarczą, wówczas byłby naliczony podatek od
nieruchomości.
Nie zgłoszono innych zapytań i uwag.
Uchwała Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości została podjęta przez Rade Miejską
jednogłośnie - 13 głosami „za” na obecnych na sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5d. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zwolnień z
opłaty targowej. Zwolnieniu podlega sprzedaŜ prowadzona podczas festynów, jarmarków,
imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy.
Ponadto wyjaśniła, Ŝe imprezy takie odbywają się w dni wolne od pracy i w róŜnych
sołectwach. W związku z tym w kaŜdym sołectwie musiałby być wyznaczony inkasent. Stąd
propozycja zwolnienia z tych opłat.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Uchwała Nr XXXV/274/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie zwolnień z opłaty targowej została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie – 13
głosami „za” na obecnych na sesji 13 radnych na 15-osobowy Skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5e. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie : określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na prośbę Przewodniczącego
przedstawiła tylko stawki podatku za te pojazdy, które występują na terenie naszej gminy.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Uchwała Nr XXXV/275/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta
przez Radę Miejską 12 głosami „za” i 1 „przeciw” na obecnych na sesji 13 radnych na 15osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował zebranych,
Ŝe nie uchwalono uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, bowiem odpłatność w tym
przypadku jest bardzo niska i jest duŜo zwolnień.. Stąd odstąpiono od pobierania takiego
podatku.
Wyjaśnił równieŜ, Ŝe na przyszły rok nie podjęto uchwały w sprawie wysokości podatku
rolnego, bowiem cena skupu Ŝyta za III kwartał br. ogłaszana przez Prezesa GUS będąca
podstawą do obliczania podatku rolnego jest niŜsza niŜ w ubiegłym roku i wynosi 34,10 zł./q.
Stawka ta będzie podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok, który wyniesie 85,25
zł. za 1 ha (w 2009 roku podatek rolny wynosił 125,00 zł, za 1 ha).
Skarbnik Pani Agata Olejarz odczytała pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwrotu
części kwoty przekazanej przez Wojewodę Gminie Gorzów Śl. na wypłatę akcyzy rolnikom.
W związku z tym tylko część tej kwoty zostanie wypłacona rolnikom, a pozostała część
zostanie odroczona do momentu otrzymania brakujących środków.
Radny Pan Henryk Mrozek stwierdził, Ŝe w takim przypadku akcyza wypłacana rolnikom po
terminie powinna być wypłacana z odsetkami. Ponadto zwrócił się z zapytaniem do Radcy
Prawnego, czy moŜna sądzić Skarb Państwa o odsetki. – moŜna ale radni muszą podjąć
uchwałę o zaskarŜeniu.
Ad5f. Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchylenia
uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie
odpłatności za dowoŜenie dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych,
nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Poinformował, Ŝe sprzedaŜ biletów łączyłaby
się z naliczaniem podatku VAT. Dodał, Ŝe inne gminy teŜ nie mają takich uchwał.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
W związku z dyskusją na ten temat Wiceprzewodniczący Pan Henryk Krzymiński
poinformował, Ŝe Dyrektor BOSZiP zapewnił, Ŝe od nowego roku postara się urealnić
dowozy dzieci tj. dostosować dowóz do potrzeb.
Uchwała Nr XXXV/276/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/34/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29
sierpnia 2001 r. w sprawie odpłatności za dowoŜenie dzieci do szkół podstawowych,
gimnazjum i ponadpodstawowych, nieuprawnionych do bezpłatnych przejazdów została
podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie –13 głosami „za” na obecnych na sesji 13 radnych
na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.

Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5g. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody
na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Gorzowie Śl.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Uchwała Nr XXXV/277/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w Gorzowie
Śl. została podjęta przez Rade Miejską jednogłośnie - 13 głosami „za” na obecnych na sesji
13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5h. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer odczytał projekt uchwały w
sprawie przystąpienia sołectwa Goła do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Uchwała Nr XXXV/278/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie: przystąpienia sołectwa Goła do programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
została podjęta przez Rade Miejską jednogłośnie – 13 głosami „za” na obecnych na sesji 13
radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5i. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer odczytał projekt uchwały w
sprawie : przystąpienia sołectwa Jastrzygowice do programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Uchwała Nr XXXV/279/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie: przystąpienia sołectwa Jastrzygowice do programu Odnowy Wsi w Województwie
Opolskim została podjęta przez Rade Miejską jednogłośnie – 13 głosami „za” na obecnych na
sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad5j. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów
Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą
oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych, Zmiana uchwały spowodowana
jest trudnościami wykonawcy gazociągu z uzyskaniem pozwoleń na przejście przez niektóre
działki z gazociągiem.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Uchwała Nr XXXV/280/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z
towarzyszącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych
podjęta została przez radę Miejską jednogłośnie – 13 głosami „za” na obecnych na sesji 13
radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5k. Przewodniczący Rady Pan Roman Neugebauer odczytał otrzymany z Zarządu
Województwa Opolskiego z prośbą o zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie: wyraŜenia
opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa
Nathana w Branicach.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Do przedstawionej uchwały nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Uchwała Nr XXXV/281/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25 listopada 2009 r. w
sprawie: wyraŜenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności
medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach została podjęta przez Rade Miejską jednogłośnie –
13 głosami „za” na obecnych na sesji 13 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad6. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer odczytał pismo Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Oleśnie w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Miejskiej w Gorzowie
Śl. złoŜonych na dzień 31.12.2008r. i poprosił radnych o złoŜenie wyjaśnień do dnia 10
grudnia br.
Następnie poinformował o wpłynięciu do Rady pism:
- z Sejmiku Województwa Opolskiego dot. podjętej przez Sejmik uchwały w sprawie
przyjęcia rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie upamiętnienia ofiar
ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
- z Biura Prasowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w spawie udziału w zbiórce
środków na zakup leków przeciwgrypowych dla zachodniej Ukrainy,
- z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zaproszenia do udziału w Mistrzostwach
Województwa Opolskiego w Piłce NoŜnej Halowej.
Oraz odczytał pismo Caritas Diecezji Opolskiej skierowane do Burmistrza Gorzowa Śl. z
okazji XX-lecia powołania do Ŝycia Caritas Diecezji Opolskiej..
Następnie poinformował Radnych, Ŝe następna sesja jest zaplanowana na dzień 16 grudnia
2009 r., odczytał procedury uchwalania budŜetu i zaproponował termin wspólnego
posiedzenia komisji w sprawie budŜetu na dzień 4 grudnia 2009 r. godz. 12,00, na komisję
zaproponował zaproszeni Dyrektorów podległych jednostek tj. ZUK, MGOK, BOSziP i
MGOPS.

Ad7. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i
podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Radny Pan Henryk Mrozek w tym miejscu zapytał Burmistrza, czy inspektor nadzoru
odpowiada za nieprawidłowości w wykonaniu inwestycji. Burmistrz odpowiedział, Ŝe
inspektor nadzoru odpowiada za właściwe wykonanie inwestycji zgodnie z projektem, nie
odpowiada na błędy w projekcie.
Ponadto Burmistrz poinformował o:
- systemie „Samorządowy informator SMS”, dokładniej temat ten będzie omówiony na
kolejnej sesji,
- o odbiorze nowego samochodu dla jednostki OSP Uszyce
- o I naborze wniosków w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 na tzw. „małe
projekty” (max do 25.000 zł.),
- o dobrych wynikach kontroli, które miały miejsce w UM w 2009 roku.
Ad8.Wolne wnioski i zapytania:
1) Sołtys wsi Goła Pani W.Brunsz zwróciła się z pytaniem, kto moŜe złoŜyć dokumenty w
sprawie rozbiórki obiektów, które nie mają właścicieli a są w złym stanie technicznym.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe moŜe kaŜdy m.in. Rada Sołecka, UM – pod warunkiem,. Ŝe
obiekt nie jest zabytkiem. Wówczas taki wniosek naleŜy kierować do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
2) Przewodniczący Rady p. R.Neugebauer zapytał Burmistrza, czy w związku ze zmianą
Statutów jednostek podległych zmiana stanowiska kierownika na dyrektor jednostki
spowodowała wzrost wynagrodzenia, bowiem takie dotarły do niego opinie. Burmistrz
odpowiedział, Ŝe zmiana ta nie miała wpływu na zwiększenie wynagrodzenia.
3) Ponadto zgłosił, w związku z budową chodnika w Zdziechowicach,
zamontowania dodatkowej barierki przy stawie w Zdziechowicach. .

potrzebę

4) Sołtysi: K.Jankon, B.Dziedzic, J.KałuŜny poinformowali radnych, Ŝe w związku z tym, ze
podatek w przyszłym roku będzie mniejszy, prowizja za zbiórkę tego podatku równieŜ będzie
niŜsza i zgłosili wniosek o podniesienie prowizji o 2 %.
5) Radny Pan Joachim Kinach złoŜył pisemny wniosek Pani Moniki Galus, w którym zwraca
się w imieniu mieszkańców osiedla wsi Pawłowice połoŜonego przy trasie Gorzów Śl.. –
Olesno o zamontowanie oświetlenia ulicznego ze względu na duŜy ruch samochodowy.
Pismo powyŜsze stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący osiedla p. J. Miemiec zgłosił fakt prawdopodobnie nielegalnego wywozu
śmieci przez firmę ALTO na ul. Jaronia w Gorzowie Śl. na łąkę znajdującą się za tym
zakładem. Burmistrz odpowiedział, Ŝe w Urzędzie nic nie wiadomo na ten temat. Polecił
zgłosić ten fakt w referacie ochrony środowiska.
Sołtys wsi Kobyla Góra p. B. Dziedzic poprosił, w związku z moŜliwym opóźnieniem
wypłacania akcyzy rolnikom, o przesłanie takiej informacji przez Urząd do wszystkich
sołtysów gminy. Skarbnik p. A. Olejarz odpowiedziała, Ŝe takiego powiadomienia nie będzie,
a ponadto wypłata akcyzy ma nastąpić do końca listopada br. JeŜeli po tym terminie
Wojewoda zwróci się do Urzędów o tymczasowe skredytowanie wypłaty akcyzy to wówczas
zostanie wypłacona.

Pan B. Dziedzic zgłosił zły stan obejścia przed budynkiem ZUK w Pakoszowie, w którym
mieści się sklep tj. błoto przed sklepem, niedroŜny rów, zarwany mostek dojazdowy.
Budynek jest przy drodze powiatowej i jakiekolwiek prace społeczne przed tym budynkiem
są niemoŜliwe. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Następnie przewodniczący Rady p. Roman Neugebauer oddał głos obecnemu na sesji
Dyrektorowi MGOK p. Kryspinowi Nowakowi.
Pan K. Nowak poinformował zebranych o planowanym na styczeń – marzec 2010 roku
utworzeniu amatorskiej gminnej ligi tenisa stołowego i poprosił zebranych o zachęcenie
mieszkańców gminy do udziału w tych rozgrywkach. Ponadto zaproszenie na piśmie zostało
rozesłane do wszystkich sołectw oraz zakładów pracy na terenie gminy.
Ad9. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany
został porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XXV sesję Rady
Miejskiej.
Protokółowała
L. Famuła

Przewodniczył
Roman Neugebauer

