P r o t o k ó ł Nr XXXVI/2009
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 16 grudnia 2009r. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1015 do 1415.
Obecnych 12 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 Wilhelm Daniel
- Pan Trembulak Szczepan
- Pan Tomala Zygmunt

6. Kulisy Powiatu
7. Dyrektor MGOK
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 XXXV/2009 z dnia 25.11.2009r.
Uchwalenia budŜetu gminy na 2009r
- odczytanie projektu uchwały budŜetowej
- odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budŜetowej
- odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców
- przedstawienie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji
- dyskusja nad wnioskami komisji
- głosowanie kaŜdego wniosku osobno
- głosowanie całej uchwały budŜetowej
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów
Śląski na rok 2010.

b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Gorzów Śląski na rok 2010.
c) zmiany uchwały Nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z
dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2009.
d) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2010.
e) zmiana budŜetu gminy na 2009 rok
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 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Roman Neugebauer – witając radnych, zaproszonych gości. Stwierdzając
jednocześnie, Ŝe w sesji uczestniczy 12 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 dodatkowej uchwały w sprawie:
- uchylenia uchwały Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29 września
2009r w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów
projektowych.
Pani BoŜena Kindler odczytała wyjaśniła które były pisane do wydziału Nadzoru w Opolu.
- zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
Rada Miejska przyjęła zmiany porządku obrad 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12
radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Rada Miejska przyjęła porządek obrad 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 25-11-2009r
został przyjęty bez odczytania jednogłośnie przez Radę Miejską (12 głosami „za” na
obecnych na sesji 12 radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej) do wglądu w biurze
Rady Miejskiej .
Nie wniesiono do protokółu uwag.
Ad5. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie
uchwały budŜetowej na 2010 rok informując Radnych o pomyłce pisemnej w Prognozie Kwoty
Długu i zmianie w § 12 pkt. 2 na udzielenie w roku budŜetowym poŜyczek z budŜetu do kwoty
225.000 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer odczytał:

Uchwałę Nr 575/2008 z dnia 15.12.2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały budŜetowej Gminy Gorzów
Śląski na 2010 r.
Uchwałę Nr 576/2009 z dnia 11.12.2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu
przez Gminę Gorzów Śląski w 2010 r.
Uchwałę Nr 577/2009 z dnia 11.12.2009r Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości dotyczącej do uchwały
budŜetowej prognozy kwoty długu Gminy Gorzów Śląski.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię wraz z autopoprawkami Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer odczytał: pozytywną opinię
Burmistrza Pan Artur Tomala w sprawie wniosku o wycofanie dofinansowania do zakupu
sztandaru dla Policji.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Wniosek o wycofanie dofinansowania do zakupu sztandaru dla Policji został poddany pod
głosowanie - 9 głosami „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący się” na obecnych na sesji
12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował o pieniądzach na
fundusz sołecki, i po 3.000 zł. dla Grup Odnowy Wsi. DuŜe wydatki są na inwestycje.
Pani Agata Olejarz poinformowała , Ŝe kwoty te nie będą przekazywane na konta sołeckie, na
początku roku będą zebrania sołeckie i proszę się zastanowić na jaki cel maja być przeznaczone
te środki.
Radny Pan Edward śurawicki zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków z nadwyŜki
budŜetowej na przystosowanie budynku w którym mieści się szatnia na boisku Klubu
Sportowego w Zdziechowicach, i na przejęcie Ośrodka Zdrowia w Zdziechowicach.
Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Klubu Sportowego
w Zdziechowicach w sprawie rozbiórki części szatni na boisku sportowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował o kwocie 300.000 zł. za
wykup Ośrodka Zdrowia w Zdziechowicach.
Sołtys z Jam zapytał czy odpis sołecki będzie w gestii Rady Sołeckiej i czy moŜe być
pokazywanie wkładów własnych.
Uchwała Nr XXXVI/282/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie uchwały budŜetowej na 2010 rok została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12
głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer ogłosił 30 minutową przerwę.
Ad6a. Pani Joanna Erd –Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła projekt uchwały w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie
Gorzów Śląski na rok 2010.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował, Ŝe porównał do
programu z 2009r. i jest wzrost na kontynuację prowadzenia świetlicy środowiskowej, o
charakterze profilaktyczno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieŜy.
Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował o rezygnacji remontu świetlicy środowiskowej,
poprosiłem komisję o prowadzenie wioski internetowej na umowę – zlecenie.
Radny Pan Edward śurawicki poinformował, Ŝe na wioskach były robione turnieje i festyny to
była profilaktyka na wioskach i cieszyła się duŜą frekwencją.
Sołtys Dziedzic poinformował, Ŝe świetlica jest tylko w Gorzowie Śl. , a rodziny patologiczne są
w kaŜdej miejscowości, są tym obciąŜani sprzedawcy i Ŝeby te pieniądze wróciły do tych
miejscowości.
Sołtys Brunsz zapytała czy ten sprzęt moŜna przenieś do innej miejscowości.
Sekretarz Pan Roland Fabianek poinformował, Ŝe nie.
Burmistrz wnioskuje o zmniejszenie o 10.000 zł. z kontynuacji prowadzenia świetlicy
środowiskowej, o charakterze profilaktyczno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieŜy, a
zwiększenie o 10.000 zł na podejmowanie działań profilaktycznych z placówkami
oświatowo-wychowawczymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury , LZS ,UKS i Kościołem,
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Uszycach, Warsztatami Terapii Zajęciowej w
Uszycach, MłodzieŜowymi DruŜynami OSP. Pomoc w realizowaniu imprez rozrywkowych
pod hasłem promocji zdrowego i trzeźwego stylu Ŝycia, organizowanie konkursów, wystaw
pogadanek dotyczących zapobiegania nałogom oraz przemocy w rodzinie, prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i występowaniu przemocy w
rodzinie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poddał wniosek Burmistrza pod
głosowanie o przeniesienie kwoty 10.000 zł ze świetlicy środowiskowej na podejmowanie
działań profilaktycznych - 8 głosami „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głos „ wstrzymujący się” na
obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XXXVI/283/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2010
została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad6b. Pani Joanna Erd –Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2010.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.

Uchwała Nr XXXVI/284/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów
Śląski na rok 2010 została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na
obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad6c. Pani Joanna Erd –Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/257/2009 Rady
Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2009.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Uchwała Nr XXXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30
lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski
na rok 2009 została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych
na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad6d. Pan Roland Fabianek-Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię.
Uchwała Nr XXXVI/286/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2010 została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami
„za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad6e. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budŜetu
gminy na 2009 rok
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 :
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budŜetu gminy
1. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 15.000,00 zł
W § 2 - Załącznik nr 2 – Wydatki budŜetu gminy
1. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 15.000,00 zł

W § 2 - Załącznik nr 6 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011
Dokonuje się następujących zmian :
Wykreśla się zadanie „ Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Pawłowicach „
wydatki w 2009r – 30.000 zł, w 2010r – 265.000 zł, w 2011r – 5.000 zł.
Dokonać zmian w załączniku nr 6 a do uchwały budŜetowej gminy na 2009 r.
zgodnie ze zmianami w niniejszej uchwale.
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
17.518.449,00 zł
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
2.207.993,00 zł
2). Przychody
2.704.040,00 zł
3). Wydatki
19.432.489,00 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
2.207.993,00 zł
administracji rządowej
4). Rozchody
790.000,00 zł
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXVI/287/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie: zmiany budŜetu gminy na 2009 rok została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu sesji.
Ad6f. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały w
sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29
września 2009r w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla
celów projektowych.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag
Uchwała Nr XXXVI/288/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 29
września 2009r w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla
celów projektowych została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na
obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu sesji.
Ad6g. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały w
sprawie: zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 16 grudnia 2009r w
sprawie : zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego została podjęta przez Radę Miejską

jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu sesji.
Ad7. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer odczytał uwagi do oświadczeń
majątkowych za 2008r.
Ad8. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i
podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował o:
- przeznaczeniu 6.000 zł. na drogi do sołectwa Nowa Wieś i Pawłowice.
- ofercie firmy w wyposaŜenie urzędu w system informacji esemesowej - Radni nie widzą
potrzeby zamawiania.
- promowaniu Gminy Gorzów Śl. w gazecie Wrocławianin - Radni nie widzą potrzeby
Ad11. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer
Ad12. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany
został porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XXXVI sesję Rady
Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer złoŜył Ŝyczenia
Świąteczne wszystkim zebranym na sali.

Protokółowała

Przewodniczył

M. Zoremba

Roman Neugebauer

