Protokół

Nr XLIV/2010

z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 27 lipca 2010 r. w Sali Urzędu Stanu
Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1010 do 1245.

Obecnych 11 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 w Gorzowie Śl.
7. Dyrektor BOSziP w Gorzowie Śl.

-

Pan Artur Tomala
Pan Roland Fabianek
Pani Agata Olejarz
Pani BoŜena Kindler

-

Pani Gabriela Włoch
Pani Sabina Nowak-Tracz
Pani Eryka Jonek
Pan Bogusław Dziedzic
Pan Kazimierz Jankon
Pani Wioletta Brunsz
Pan Erwin Gallus
Pan Jan Miemiec
Pan Zygmunt Tomala
Pan Paweł Giza
Pan Józef KałuŜny

-

Pan Kryspin Nowak
Pan Marian Grajcarek.

Porządek obrad:
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 XLIII/2010 z dnia 23.06.2010 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok,
b) zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Gorzów Śl. w ramach pomocy de minimis,
c) trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej i procedury uchwalania budŜetu gminy,
d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
e) uchylenia uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia
23
czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
g) zmiany uchwały Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 2 kwietnia
2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem,
gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu,

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010 roku.
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 XLIV sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Roman Neugebauer – witając radnych i zaproszonych gości, stwierdzając
jednocześnie, Ŝe w sesji uczestniczy 11 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 i poddał pod
głosowanie porządek obrad.
Rada Miejska przyjęła porządek obrad 11 głosami „za” na obecnych na sesji 11 radnych na
15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 23.06.2010 r.
został przyjęty bez odczytywania jednogłośnie przez Radę Miejską (11 głosami „za” na
obecnych na sesji 11 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej) i jest do wglądu w biurze
Rady Miejskiej.
Nie wniesiono do protokołu uwag.
Ad5a. Skarbnik Miasta Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budŜetowej na 2010 rok.
W uchwale Nr XXXVI/282/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
zwiększa się dochody gminy o kwotę 267.697,00 zł w § 1 - Załącznik nr 1 - Dochody
budŜetu gminy.
Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 267.697,00 zł w § 2 - Załącznik nr 2 Wydatki budŜetu gminy
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
19.699.369,72 zł
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
2.052.655,00 zł
2). Przychody
5.810.425,00 zł
3). Wydatki
24.604.926,52 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
2.052.655,00 zł
4). Rozchody
904.868,20 zł
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XLIV/336/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010 r. w
sprawie: zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie – 11 głosami „za” na obecnych na sesji 11 radnych na 15-osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5b. Przewodniczący Rady Pan Roman Neugebauer odczytał pismo Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nt. zastrzeŜeń do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Gorzowie Śl. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzów Śl.
Następnie Skarbnik Miasta Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Gminy Gorzów Śl. w ramach pomocy de minimis, który został sporządzony zgodnie z
wytycznymi zawartymi w cytowanym wyŜej piśmie.. Uchwała wejdzie w Ŝycie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa opolskiego
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XLIV/337/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010 r. w
sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Gminy Gorzów Śl. w ramach pomocy de minimis została podjęta przez
Radę Miejską jednogłośnie – 11 głosami „za” na obecnych na sesji 11 radnych na 15osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.
Ad5c. Skarbnik Miasta Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: trybu
prac nad projektem uchwały budŜetowej i procedury uchwalania budŜetu gminy. Jedną z
waŜniejszych zmian jest składanie wniosków do budŜetu bezpośrednio w sekretariacie
Urzędu, terminy składania nie ulegają zmianie, projekt budŜetu musi być przyjęty przez Radę
do 31 stycznia (dotychczas był to termin 31 marca).
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XLIV/338/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010 r. w
sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej i procedury uchwalania budŜetu
gminy została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie – 11 głosami „za” na obecnych na
sesji 11 radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu sesji.

Ad.5d) Pani Agata Olejarz – Skarbnik Miasta zapoznała z projektem uchwały w sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego, informując Radnych o zaciągnięciu kredytu
długoterminowego 500.000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą : „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych KrzyŜanowice-Nowa Wieś”
Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 - 2015.
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy Gorzów Śl. z podatku od nieruchomości.
Ustala się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na
rzecz Banku Kredytującego.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię. ze wspólnego posiedzenia komisji /załącznik do protokołu/.
Uchwała Nr XLIV/339/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010r w sprawie :
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji została podjęta przez Radę
Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład
Rady Miejskiej.
Opinia i uchwała stanowią załącznik do protokołu.
Ad5e. Sekretarz Miasta Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchylenia
uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 23 czerwca 2010 r. w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Uchylenie jest konieczne w związku z błędnym wysłaniem do Nadzoru wniosku
Zakładu Usług Komunalnych ze złym załącznikiem (rozbieŜność dotyczyła. opłaty
abonamentowej za wodomierz).
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię. ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XLIV/340/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010r w sprawie :
uchylenia uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na
sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu.
Ad5f. Sekretarz Miasta Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W/w taryfy wejdą w Ŝycie z dniem 01.09.2010 r.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię. ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XLIV/341/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010r w sprawie :
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została
podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych,
na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Opinia i uchwała stanowią załącznik do protokołu.

Ad5g. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr
VI/44/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład tego zasobu. Zmiana załącznika polega na wyłączeniu lokali sprzedanych
i włączeniu 1 lokalu przy ul. Rynek w związku ze zmianą sposobu jego uŜytkowania.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
odczytał pozytywną opinię. ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XLIV/342/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 27 lipca 2010r w sprawie :
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokołu.
Ad6. Radna Pani Klaudia Froncek odczytała plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze
2010 r. Sekretarz Miasta Pan Roland Fabianek zaproponował, by w związku z trwającymi
jeszcze pracami w amfiteatrze, przesunąć zaplanowaną kontrolę z września na październik, a
na wrzesień przesunąć zaplanowaną na październik kontrolę przebudowy drogi GołaZdziechowice.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji Rewizyjnej na
II półrocze 2010 r. z uwzględnieniem zaproponowanych wyŜej zmian – 11 głosami „za” na 11
obecnych radnych na sesji na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Przerwa od 1110 – 1140
Ad7. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer poinformował o:
- powrocie z Niemiec dzieci z naszej gminy przebywających na tygodniowych wakacjach w
partnerskiej gminie Landsberg.
- otrzymanym piśmie z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dot. odpłatności za przedszkola
publiczne, informując jednocześnie, Ŝe zawarte w piśmie uwagi zostaną ujęte w nowej
uchwalanej w przyszłości uchwale.
Ad8.. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i
podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym (załącznik do protokołu).
Poinformował równieŜ o środkach, o które moŜna się ubiegać z LGD Górna Prosna, Ŝe będzie
jeszcze jeden nabór na 615 tys.zł. (z odnowy wsi) oraz z Leadera pozostała kwota 350 tys.zł.

Poinformował o rozpoczynającej się kontroli zadań z zakresu opieki społecznej przez Urząd
Wojewódzki,
Poinformował o otrzymanych środkach z programu „Poprawa warunków edukacyjnych w
szkołach Gminy Gorzów Śl. w kwocie 681 tys. zł. Kwota ta została juŜ wydatkowana w
latach ubiegłych. W związku z tym po wykonaniu 4 pracowni interaktywnych za kwotę ok.
130.000 zł. pozostanie kwota 550.000 zł. do wydatkowania. M.in. planowany jest zakup za
w/w środki za kwotę 350.000 zł. pałacu w Zdziechowicach.
Ponadto OSP Kozłowice zwróciła się do Burmistrza o dofinansowanie kupna samochodu
poŜarniczego z Niemiec. Samochód wart jest 130.000 zł., z czego OSP otrzymała od „Cerpol”
Kozłowice kwotę 45.000 zł., za kwotę 5.000 zł. sprzeda sam. Star , a resztę trzeba
zarezerwować w budŜecie gminy. Sama wartość wyposaŜenia samochodu to kwota 80.000 zł.
Radny p. Henryk Mrozek poinformował, Ŝe sprawa dofinansowania była rozpatrywana
równieŜ na komisji i postanowiono postawić warunek, Ŝe gmina dopłaci do samochodu pod
warunkiem, Ŝe oprócz sprzedaŜy sam. Star, OSP Kozłowice przekaŜe do Pawłowic sam.
Mercedes, a wówczas samochód straŜacki z Pawłowic zostanie przekazany do Budzowa,
ewentualnie w razie braku zgody na przekazanie sprzedać równieŜ sam. Mercedes i pokryć
kwotą ze sprzedaŜy zakup nowego wspomnianego samochodu z Niemiec.
Obecni na sesji członkowie OSP Kozłowice poinformowali, Ŝe zarówno straŜacy jak i
mieszkańcy wsi nie wyraŜają zgody na przekazane samochodu marki Mercedes, bowiem
samochód ten otrzymali z darowizny i ponadto dokupiono do niego dodatkowe wyposaŜenie.
Ponadto przed podjęciem decyzji o kupnie nowego pojazdu była mowa tylko o sprzedaŜy
jednego samochodu straŜackiego marki Star oraz OSP Kozłowice czyni starania by
dostosować swoją jednostkę do Krajowego Ratownictwa Drogowego
Pan Henryk Mrozek poinformował, Ŝe samochód ten jest jednak utrzymywany przez gminę.
Przewodniczący Pan Roman Neugebauer zaproponował, by z decyzją poczekać do
najbliŜszego czwartku, kiedy to straŜacy oraz mieszkańcy wsi zadecydują, czy oddają
samochód Mercedes do Pawłowic.
W powyŜszej sprawie głos równieŜ zabrał Wiceprzewodniczący Pan Mieczysław
Naumowicz., informując, Ŝe OSP Kozłowice nie ma szans wejścia do Krajowego
Ratownictwa Drogowego, a w związku z tym nie jest im potrzebny drugi samochód. Ponadto
przytoczył przykład OSP Strońsko, która 2 razy w swojej historii przekazywała pojazd
poŜarniczy innej jednostce po otrzymaniu nowych samochodów i poinformował, Ŝe jest
przeciwny dofinansowaniu samochodu jeŜeli OSP Kozłowice nie przekaŜe samochodu marki
Mercedes do Pawłowic.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Pan Roman Neugebauer zapytał radnych czy poczekać z
decyzją na opinię mieszkańców Kozłowic.
Radny Pan Henryk Mrozek zaproponował by sprawę dofinansowania przegłosować na
dzisiejszej sesji.
W związku z powyŜszym Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o treści:
„Rada Miejska postanawia zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 80.000 zł. na zakup
nowego samochodu straŜackiego pod warunkiem, Ŝe OSP Kozłowice wyrazi zgodę na
sprzedaŜ samochodu marki Star i przekaŜe samochód marki Mercedes do Pawłowic”
Radny Pan Mieczysław Naumowicz zgłosił jeszcze dodatkowy warunek, by noŜyce do
cięcia, w które jest wyposaŜony nowy samochód, zostały przekazane do OSP Uszyce.

W wyniku głosowania Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała powyŜszy wniosek w sprawie
dofinansowania – 9 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi się na 11 obecnych na sesji
radnych na 15-osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad10. Sołtys Jam Pan Erwin Gallus zapytał, kiedy zostaną zabezpieczone środki finansowe
na budowę chodnika w Jamach?
W związku z tym , Ŝe chodnik ma być budowany przy drodze powiatowej, w związku z tym
odpowiedzi udzielił Sekretarz Miasta Pan Roland Fabianek jako Radny Powiatu. informując,
Ŝe materiał na budowę chodnika zabezpieczy p. Kasprzyk, natomiast pozostałą kwotę
Starostwo przekaŜe dopiero ze środków uzyskanych ze sprzedaŜy pałacu (ośrodka zdrowia) w
Zdziechowicach.
Sołtys Gołej Pani Wioletta Brunsz zapytała, czy z otrzymanych przez Gminę środków
681.000 zł. jest moŜliwe sfinansowanie wymiany okien w szkole w Gołej?
Burmistrz odpowiedział, Ŝe planowana i konieczna jest wymiana okien w szkołach w Gołej,
Jastrzygowicach i w Pawłowicach. W najbliŜszym czasie zostanie dokonana wycena okien
Radny Pan Joachim Kinach zapytał o termin wykonania drogi w Pawłowicach. Burmistrz
odpowiedział, Ŝe zakończenie budowy planowane jest na dzień 15 sierpnia 2010 r.
Ponadto zwrócił równieŜ uwagę, na budowaną drogę w Kozłowicach, rowy są dobrze
wyczyszczone tylko do Boroszowa, skrzyŜowanie zaś jest bardzo wąskie i będą problemy z
duŜymi samochodami. Sekretarz poinformował, Ŝe w pierwszej wersji było w tym miejscu
planowane rondo, ale w ostatecznie zdecydowano się na skrzyŜowanie by było taniej.
Radny Pan Józef Zawada zapytał o przepust wody pod amfiteatrem w Gorzowie Śl. , bowiem
jego zdaniem jest za mały przy obecnym zagroŜeniu powodziowym i zaproponował, by
połoŜyć rurę pomiędzy amfiteatrem a kanałem.
Burmistrz udzielił odpowiedzi informując, Ŝe sprawa ta zostanie w najbliŜszym czasie
sprawdzona w terenie.

Ad11.. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany
został porządek obrad i podziękował za udział w obradach zamykając XLIV sesję Rady
Miejskiej.

Protokołowała:

Przewodniczył:

L.Famuła

Roman Neugebauer

