P r o t o k ó ł Nr XLVII/2010
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 21 października 2010r. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1010 do 1310.
Obecnych 11 radnych na 15 osobowy skład Rady Miejskiej / lista obecności w załączeniu do
protokółu /.

Ponadto w sesji udział wzięli :
1. Burmistrz Gorzowa Śl.
2. Skarbnik Miasta
3. Radca Prawny
4. Przewodniczący osiedli i sołtysi w osobach :

- Pan Artur Tomala
- Pani Agata Olejarz
- Pani BoŜena Kindler
- Pani Nowak-Tracz Sabina
- Pan Józef KałuŜy
- Pan Giza Paweł
- Pan Kazimierz Jankon
- Pan Karlak Włodzimierz
- Pan Miemiec Jan
- Pani Wioletta Brunsz
- Pan Wilhelm Daniel
- Pan Dziedzic Bogusław
- Pan Gallus Erwin
- Pani Gabriela Włoch

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

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XLVI/2010 z dnia 30.09.2010r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015
w Gminie Gorzów Śląski
d) warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl.
e) zmiana uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września
2010r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski.
f) zmiana uchwały Nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 czerwca
2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gninie Gorzów Śląski na rok 2010.
g) zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Goła”
h) zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Jamy”
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 XLVII sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Roman Neugebauer – witając radnych, 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 sesje oraz projekty uchwał. Poinformował o
wprowadzeniu dodatkowych uchwał w sprawie:
- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki nr 399/24, połoŜonej w Gorzowie Śl.
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg
powiatowych
Rada Miejska przyjęła porządek obrad jednogłośnie 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11
radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30.09.2010r został
przyjęty bez odczytania jednogłośnie przez Radę Miejską (11 głosami „za” na obecnych na sesji
11 radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej) do wglądu w biurze Rady Miejskiej .
Nie wniesiono do protokółu uwag.
Ad5a. Pani Agata Olejarz – Skarbnik Miasta zapoznała z projektem uchwały w sprawie: zmiany
uchwały budŜetowej na 2010 rok, informując o zmianach
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 :
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budŜetu gminy
zwiększa się dochody gminy o kwotę 60.609,00 zł
zmniejsza się dochody gminy o kwotę 27.000,00 zł
W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 60.609,00 zł
zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 27.000,00 zł
Dokonać zmian w załączniku nr 2 a do uchwały budŜetowej na 2010 r. zgodnie ze zmianami w
niniejszej uchwale.
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
20.023.194,77 zł
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
2.107.449,00 zł
administracji rządowej
2). Przychody
5.610.425,00 zł
3). Wydatki
24.728.751,57 zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
2.107.449,00 zł
administracji rządowej
4). Rozchody
904.868,20 zł

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i działalności Gospodarczej odczytali pozytywne
opinie /załącznik do protokołu/.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/364/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r 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 opinie stanowią załącznik do protokółu 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 01.01.2011 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Henryk Mrozek
odczytał pozytywną opinię z uwzględnieniem wniosku o obniŜenie podatku od budynków lub ich
części:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 17,30 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej na 17,00 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej
- od gruntów:
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 0,32 zł od 1 m² powierzchni na 0,31 zł od 1
m² powierzchni,
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytał pozytywną
opinie z propozycjami Burmistrza.
Radny Pan Gerard Blaszczok zgłosił wniosek o obniŜenie podatku od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 17,30 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej na 17,00 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej.
Radny Pan Henryk Krzymiński poinformował, Ŝe robione to jest co roku w sposób delikatny i te
propozycje są w granicach rozsądku dlatego proponuję przyjęcie stawek proponowanych przez
Burmistrza.
Radny Joachim Kinach nie są to takie wielkie podwyŜki ale co roku dąŜymy się zbliŜyć do stawek
Ministra.
Radna ElŜbieta Lepsza zgłosiła wniosek o obniŜenie podatku od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 17,30 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej na 17,20 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej.
Przewodniczący Pan Roman Neugebauer podał pod głosowanie wniosek o obniŜenie podatku od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z
- 17,30 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej na 17,00 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej- 4 głosami
„za”, 7 głosów „ przeciw”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
- 17,30 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej na 17,20 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej- 3 głosy „za”,
7 głosów „ przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład
Rady Miejskiej.
I poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska o
obniŜenie podatku od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 0,32 zł od 1 m² powierzchni na 0,31 zł

od 1 m² powierzchni - 5 głosów „za”, 6 głosów „ przeciw”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15
osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XLVI/365/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 9 głosami „za”, 1 głos „ przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” na obecnych na sesji 11
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5c. Dyrektor MGOPS Pani Krystyna Wolna przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 w Gminie
Gorzów Śląski
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/366/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20102015 w Gminie Gorzów Śląski została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami
„za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5d. Dyrektor MGOPS Pani Krystyna Wolna przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/367/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Śl. została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5e. Dyrektor MGOPS Pani Krystyna Wolna przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiana
uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 2010r w
sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Uchwała Nr XLVII/368/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: zmiana uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7
września 2010r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śląski została podjęta przez
Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy
skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5f. Dyrektor MGOPS Pani Krystyna Wolna przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiana
uchwały Nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23 czerwca 2010r w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gninie Gorzów Śląski na rok 2010.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/369/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: zmiana uchwały Nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 23
czerwca 2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gninie Gorzów Śląski na
rok 2010 została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji
11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5g. Pani Donata Kaczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „ Planu
Odnowy Miejscowości Goła”
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/370/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Goła” została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5h. Pani Donata Kaczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „ Planu
Odnowy Miejscowości Jamy”
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Uchwała Nr XLVII/371/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Jamy” została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5i. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na
wydzierŜawienie części działki nr 399/24, połoŜonej w Gorzowie Śl.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinie.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/372/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki nr 399/24, połoŜonej w Gorzowie Śl.
została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5j. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Oleskiemu na zakup narkotesterów oraz niezbędnego sprzętu i materiałów
teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej w Oleśnie.
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytał pozytywną
opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/373/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu została podjęta przez Radę
Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład
Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5k. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytał pozytywną
opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVII/374/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 21 października 2010r w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie
dróg powiatowych została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 11 głosami „za”, na
obecnych na sesji 11 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.

Przerwa od 1130 do 1200
Ad6. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer poinformował o oświadczeniach majątkowych,
wszyscy radni złoŜyli w terminie na dzień 12-09-2010r. Odczytał informację z Urzędu Skarbowego
w Oleśnie w sprawie oświadczeń majątkowych ale złoŜonych na dzień 31-12-2009r.
Wiceprzewodniczący Pan Henryk Krzymiński odczytał pismo od Wojewody Opolskiego w
sprawie oświadczeń majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady.
Ad7. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i podjętych
decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Ponadto Burmistrz Pan Artur Tomala odczytał podziękowanie ze wsi śelazna w sprawie wsparcia
po tegorocznej powodzi.
Ad9. Radna Pani ElŜbieta Lepsza zapytała co z wozem asenizacyjnym.
Dyrektor ZUK wyjaśnił, Ŝe ma być jutro.
Radny Pan Henryk Krzymiński zapytał, czy ten wóz asenizacyjny będzie słuŜyć tym
mieszkańcom gdzie niema kanalizacji. Informując jednocześnie, Ŝe bloki w Uszycach są
podłączone pod oczyszczalnie która kiedyś słuŜyła gorzelni. JeŜeli będzie decyzja o zamknięciu
tej oczyszczalni czy będzie taka moŜliwość korzystania z tego wozu asenizacyjnego.
Dyrektor ZUK wyjaśnił, Ŝe tak.
Sołtys Kobylej Góry zapytał dlaczego zmieniono trasy autobusu szkolnego i dzieci z Kobylej
Góry wyjeŜdŜają pierwsze , a przyjeŜdŜają do domu ostatnie.
Burmistrz Pan Artur Tomala wyjaśnił, Ŝe pozyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej na róŜne
programy i chcemy , Ŝeby wszystkie dzieci mogły z tego korzystać i wszyscy uczniowie muszą
dotrzeć do szkoły na godzinę 800 .
Sołtys wsi Zdziechowice zapytał, czy droga we wsi jest drogą gminną czy wewnętrzną.
Burmistrz Pan Artur Tomala wyjaśnił, Ŝe jeŜeli droga ma numer jest drogą gminną , natomiast
droga bez numeru jest drogą wewnętrzną.
Sołtys wsi Zdziechowice poinformował, Ŝe w Zdziechowicach jest 64 kilometry drogi nie
zrobionej chciałem się zapytać ile jest w innych sołectwach.
Burmistrz Pan Artur Tomala wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o inne sołectwa jest to porównywalne %.
Ad10. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Krzymiński stwierdził, Ŝe wyczerpany
został porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XLVII sesję Rady Miejskiej.
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