Protokół nr XXI/2008
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 30 września 2008r.
Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 września 2008r. przewodniczył Zbigniew
Chwastek. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Radni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębowiec w I półroczu 2008 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Dębowiec na 2008r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z
dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dębowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3
lata
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Gumnach,
z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 100/XI/07z
dnia 27 listopada 2007r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
12. Sprawozdanie z działalności wójta.
13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2008r.
14. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad . 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego. Na protokolanta
Przewodniczący RG Z. Chwastek powołał Dorotę Krzyżanek. Radni nie wnieśli uwag.
Wójt Gminy T. Branny zaproponował, aby pkt 2 omówić łącznie z pkt.3.
Ponadto do porządku obrad zaproponowano wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał w
sprawach:
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie – etap II” - projekt ten
zostanie omówiony jako punkt 5
- przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Dębowcu, z przeznaczeniem na urządzenie
drogi gminnej – projekt zostanie omówiony jako punkt 10.
W związku z powyższym zmianie ulegnie numeracja porządku obrad.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.
Ad. 2,3
Zapytania radnych:
Radny B. Brudny:
1. Czy jest możliwość utworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przy drodze z Łączki w
kierunku Kostkowic?
2. Czy jest możliwość sprawdzenia postępu prac przy drodze „Na Piaski” w Łączce?
3. Kiedy zostaną naprawione dziury w drodze „Do Baścika” w Łączce?

1

4. Czy istnieje możliwość wysypania klińcem terenu przy parkingu GOK w Łączce w celu
uniknięcia konieczności wykaszania tego terenu przez p. Hernik - właścicielkę terenu?
5. Czy jest możliwość interwencji w sprawie ścieków p. Zawiszy rozlewających się p. Chwastek
na pole?
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział:
Ad.1 Droga pod wiaduktem w Łączce została zaprojektowana w taki sposób, jednak od
mieszkańców nie wpłynęła dotychczas żadna uwaga w tej sprawie.
Ad.2 Od momentu podjęcia uchwały o przekazaniu środków musi upłynąć odpowiedni okres
czasu. Do 10 października 2008r. trwa procedura przetargowa.
Ad.3 W momencie, w którym były wykonywane poprawki remontów dróg gminnych
podjechałem w to miejsce z wykonawcą. Na miejsce została przywieziona wywrotka klińca w
celu

uzupełnienia

dziur.

Przy

sprzyjających

warunkach

pogodowych

dziury

zostaną

uzupełnione.
Ad.4 Rozeznamy sytuację
Ad.5 Ścieki nie mogą być odprowadzane do rowów, sprawę przekażemy do rozpatrzenia do
Referatu Ochrony Środowiska UG.
Radny K. Kozieł:
1. Czy można w jakiś sposób wpłynąć na kierowców biorących udział w rajdzie, ponieważ
zagrażają oni bezpieczeństwu mieszkańców poprzez brawurową jazdę oraz zachowują
się hałaśliwie. Kierowcy uważają, że mają prawo ćwiczyć.
2. Jak wygląda sprawa aktualizacji strony internetowej naszej gminy, nie są na niej
zamieszczane informacje o niektórych imprezach gminnych.
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział:
Ad.1 Rajd nie przebiegał przez teren naszej gminy. Sprawę tą osobiście zgłosiłem
Komendantowi Policji, a kierowcy poruszający się niewłaściwie po drogach gminnych zostali
ukarani mandatem.
Ad.2
Obecny wygląd naszej strony jest znacznie bardziej atrakcyjny i częściej uaktualniany. Praca
nad jej wyglądem należy również do organizacji działających na terenie naszej gminy, w gestii
których jest przekazywanie aktualnych informacji, które dotyczą ich działalności. Informacje,
które docierają do urzędu, zawsze są zamieszczane na stronie.
Radny A. Pastucha:
Czy sfinalizowanie budowy kanalizacji na ul. Cieszyńskiej w Dębowcu dojdzie do skutku?
Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza odpowiedział:
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W chwili obecnej trwa aktualizacja projektu i wyceny w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa kanalizacji na terenie gminy nie może być finansowana ze środków unijnych.
Inwestycje tego rodzaju nie znalazły się w programach unijnych. Będziemy starali się
pozyskać na ten cel środki np. z programu ochrony środowiska.
Radny A. Pastucha zapytał, czy mieszkańcy ul. Cieszyńskiej będą mogli liczyć na zgodę na
budowę przydomowych oczyszczalni i co się stanie, jak nie będzie możliwości budowy
kanalizacji. Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza odpowiedział, że problem ten rozwiąże się w ciągu
roku, dwóch najbliższych lat. Mieszkańcy dostają warunki zabudowy, które informują, w jaki
sposób ścieki mogą być odprowadzane z posesji.
Radny J. Śniegoń: Czy coś wiadomo w sprawie ustawienia ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż
drogi ekspresowej?
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział: Ekrany będą ustawione do końca 2012r.- taką odpowiedź
uzyskałem w GDDKiA.
Radny M. Matejczuk:
Czy jest możliwość usunięcia nierówności powstałych na nawierzchni drogi wzdłuż szkoły
podstawowej w Ogrodzonej. Nierówności te są przyczyną m.in. wypadania samochodów z
drogi.
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział:
Po rozmowie z firmą, która frezuje asfalt uzyskałem informację, że warstwa asfaltu jest zbyt
cienka, aby wykonać taki zabieg. Postaramy się znaleźć inne rozwiązanie tego problemu.
Ad.4
Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2008r. Radni otrzymali materiały pocztą. Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad wyjaśniła,
że niskie wykonanie budżetu spowodowane jest brakiem środków unijnych.
Przewodniczący Komisji budżetu J. Śniegoń poinformował, że komisja poświęciła 2 posiedzenia
analizie wykonania budżetu. Szczególną uwagę zwróciła na wydatki inwestycyjne. Powstała
nadwyżka w budżecie zostanie wykorzystana w roku przyszłym.
Przewodniczący Rady Gminy Z. Chwastek poinformował, że informacja o przebiegu wykonania
budżetu uzyskała pozytywną opinię RIO, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.5
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Proponujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy, w banku wyłonionym w drodze postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w wysokości 1.109.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie – etap II”
Kredyt będzie realizowany w latach 2008 – 2009, tj. w 2008 r. w kwocie - 50.000,00 zł, a w
2009 r. w kwocie 1.059.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w
latach 2009 – 2016. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową.
Z-ca Przewodniczącego RG – M. Matejczuk zapytał jaka jest możliwość zaciągnięcia kredytu w
Banku Ochrony Środowiska. Wcześniejsze kredyty zaciągane w tym banku zostawały
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umarzane. Skarbnik Gminy – I. Krywulko-Grad wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy szansa na
umorzenie jest niewielka. Przewodniczący Komisji budżetu J. Śniegoń podkreślił, że kredyt ten
zaciągany jest po to, aby uniknąć utraty środków wcześniej zainwestowanych w ten temat. Nie
mamy jako gmina innych możliwości na dzień dzisiejszy.
Uchwała nr 185/XXI/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku
krajowym na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Iskrzyczynie – etap II” została podjęta przy trzech głosach wstrzymujących.

Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Po dokonaniu analizy i zweryfikowaniu możliwości faktycznego uzyskania środków unijnych na
wykonanie zadań inwestycyjnych zmuszeni byliśmy wykreślić niektóre zadania z budżetu
gminy na 2008r.
Z-ca Przewodniczącego RG – M. Matejczuk podsumował, że życzyłby sobie i Radzie Gminy,
aby w przyszłym roku nie było konieczności dokonywania takich zmian, ponieważ świadczą
one o niskich efektach pracy. Nie mamy szans na prowadzenie inwestycji z własnych środków.
Nie możemy sobie pozwolić na składanie słabych merytorycznie wniosków unijnych. Być może
trafiliśmy na zły okres w gospodarce, tym bardziej nie możemy sobie pozwolić na odrzucenie
wniosków.
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział, że staramy się składać wnioski na najwyższym poziomie,
zmiana władzy w gminie z pewnością miała ogromny wpływ na taką sytuację, jednak pozostałe gminy są w podobnej sytuacji, nie jest to wina samorządów. Jestem pewny, że nic więcej w
tej sprawie nie da się zrobić.
Radny M. Trombik powiedział, że należy poinformować mieszkańców dlaczego zaistniała taka
sytuacja, ponad to trzeba przewartościować politykę i strategię działania Rady Gminy.
Radny A. Pastucha podkreślił, że uwagi Z-cy Przewodniczącego M. Matejczuka to nie zarzut w
kierunku rady czy wójta, jedynie zwrócenie uwagi na niekorzystne zmiany gospodarcze i decyzyjne.
Z-ca Przewodniczącego RG – M. Matejczuk poinformował, że chce mieć 100% pewność, że będziemy w stanie wziąć pieniądze z innych programów unijnych. Urealnianie planów nie ma
sensu, jeżeli nie będzie środków. Ważne jest, aby móc powiedzieć, że podciągnęliśmy gminę
pod względem inwestycyjnym do przodu.
Przewodniczący Komisji budżetu J. Śniegoń podkreślił, że jest za tym, żeby pewne rzeczy
zmienić. Kiedyś rada opracowała strategię w dobrej wierze. Obecna sytuacja nie jest naszą
winą, lecz rządzących i odpowiedzialnych w państwie. Przewodniczący RG Z. Chwastek przypomniał, że do tej pory w miarę możliwości wykorzystywaliśmy wszystkie możliwości, aby polepszyć sytuację gminy.
Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza oznajmił, że problemem w kraju jest organizacja Euro 2012.
Większość środków przeznaczonych zostanie na budowę dróg i autostrad. Ochrona środowiska
– w tym budowa kanalizacji – jest zadaniem własnym gminy, i to gmina musi znaleźć na niego
środki.
Przewodniczący RG Z. Chwastek zaproponował, aby od tej pory na każdej sesji poświęcić czas
na dyskusję nad sprawami strategicznymi dla Gminy.
Komisja Budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 186/XXI/08 w sprawie zmian budżetu gminy Dębowiec na 2008r.została podjęta
jednogłośnie.
Ad. 7
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Podjęcie uchwały związane jest z dokonaniem wcześniejszych zmian w budżecie Gminy.
Komisja Budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Uchwała nr 187/XXI/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 111/XIII/08 z
dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. została podjęta
jednogłośnie.
* Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach*
Po przerwie obrady zostały wznowione
Ad. 8
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
27 sierpnia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną. Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od
nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969), które na
podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 93, poz. 585)
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W związku z tym, straciła moc uchwała
Rady Gminy Dębowiec nr 133/XV/08 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Dębowiec.
Nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowo możliwość udzielania pomocy inwestycyjnej w formie
zwolnień od podatku od środków transportowych.

Radny M. Trombik złożył wniosek o zmianę numeracji ustępów w paragrafie 8, oraz w
paragrafie 9 p. 7 – zmienić na paragraf 9.

Wniosek został rozpatrzony jednogłośnie pozytywnie, projekt uchwały po zaproponowanych
zmianach poddano pod głosowanie.
Uchwała nr 188/XXI/08 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na
terenie Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.
Ad.9
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
Zaproponowane zmiany mają na celu uczytelnienie uchwały poprzednio podjętej oraz
nakładają na Wójta dodatkowe obowiązki.
Radna Z. Legierska zapytała, kto przy zbywaniu nieruchomości będzie dokonywał wyceny
nieruchomości. Sekretarz gminy A. Kulesza poinformował, że wyceny dokonuje uprawniony
rzeczoznawca, a Wójt dokonuje kontrwyceny. Radny M. Trombik podkreślił, że cedowanie
uprawnień na Wójta zawsze budzi kontrowersje. Zapytał, czy nie warto zasięgnąć opinii Rady.
Trzeba określić jakimi konkretnie nieruchomościami może dysponować Wójt. Sekretarz Gminy
A. Kulesza w tym miejscu przytoczył zapisy uchwały obowiązującej wyjaśniając wątpliwości.
Radny M. Trombik złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały. Przewodniczący RG
Z. Chwastek poddał wniosek pod głosowanie w wyniku którego wniosek nie został przyjęty
( przy jednym głosie sprzeciwu i 4 głosach wstrzymujących).
W związku z powyższym poddano pod głosowanie kolejny wniosek formalny o wykreślenie z
§1 pkt 1 zapisu „Upoważnia się Wójta Gminy do nabywania i zbywania nieruchomości” . Przy 2
głosach wstrzymujących i braku głosów sprzeciwu wniosek został przyjęty. W związku z tym
projekt uchwały został poddany głosowaniu po zaproponowanych zmianach.
Uchwała nr 189/XXI/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących.
Ad.10
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
Współwłaściciele nieruchomości oznaczonej jako 403/3, położonej w Gumnach złożyli w Urzędzie
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Gminy Dębowiec ofertę nieodpłatnego przekazania na własność Gminy Dębowiec nieruchomości z
przeznaczeniem na utworzenie drogi gminnej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi drogę gruntową o
długości – 382 mb. W ciągu drogi zlokalizowane są nieruchomości oznaczone jako: 403/6, 403/4, 403/5,
403/2, 415/4 415/5, 415/10 i 415/8 z czego 2 nieruchomości zamieszkałe. Brak dostępu do drogi publicznej
skutkuje niemożnością dysponowania położonymi w ciągu tej drogi nieruchomościami na cele budowlane.
Zasady przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w Gminie Dębowiec
reguluje uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 50/VIII/95 z 11 maja 1995 roku w sprawie ustalenia zasad
przejmowania przez Gminę Dębowiec nieruchomości stanowiących własność (współwłasność) osób
fizycznych i osób prawnych.
Warunkiem przyjęcia darowizny jest konieczność spełnienia poniższych warunków:
1. nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny,
2. nieruchomość stanowi dojazd i przylega do co najmniej 10 domów mieszkalnych – w tym rozpoczęte budowy na 1 km ciągu drogi
3. długość drogi nie może być mniejsza niż 200 mb.
Nieruchomość spełnia wprost 2 spośród 3 ww. kryteriów, tj. posiada uregulowany stan prawny i pozbawiona
jest obciążeń, długość drogi wynosi 382 mb – jest większa od 200 mb.
Problematyczne jest spełnienie kryterium 2 – liczba domów/rozpoczętych budów. Z analizy wynika, ze na
100 mb drogi powinien być zlokalizowany 1 budynek lub rozpoczęta budowa. W przypadku nieruchomości
będącej przedmiotem darowizny, 1 budynek przypada na 191 mb drogi.
Zgodnie z §3 przywołanej na wstępie uchwały, oferty o przekazaniu nieruchomości z przeznaczeniem
na urządzenie dróg gminnych, które nie spełniają warunków określonych w uchwale (§2), będą
przedmiotem indywidualnego rozpatrzenia przez Radę, która podejmie stosowną uchwałę.
Przewodniczący Komisji budżetu J. Śniegoń poinformował, że komisja budżetu była na wizji
lokalnej tej drogi. Jest to droga, którą gmina utrzymuje. Jest odśnieżana, poprawiana.
Wnioskujemy o przyjęcie tej drogi jako gminnej, jednak po przekazaniu nie ma mowy o
generalnych remontach ze względu na ukończone prace nad kolejnością dróg do remontu
Uchwała nr 190/XXI/08 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Gumnach, z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
Właścicielka nieruchomości oznaczonej jako 1169/1, położonej w Dębowcu wyraziła zgodę na
nieodpłatne przekazanie, w formie darowizny, ww. nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie drogi
gminnej. Nieruchomość ta stanowi fragment drogi gruntowej wchodzącej w skład łącznika pomiędzy ul.
Rzeczną, a ul. Szkolną i dalej ul. Skoczowską. Nieruchomość ta jest od lat użytkowana przez mieszkańców
tych ulic i jej nabycie do gminnego zasobu nieruchomości umożliwi poprawienie stanu nawierzchni.
Zasady przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w Gminie Dębowiec
reguluje uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 50/VIII/95 z 11 maja 1995 roku w sprawie ustalenia zasad
przejmowania przez Gminę Dębowiec nieruchomości stanowiących własność (współwłasność) osób
fizycznych i osób prawnych.
Warunkiem przyjęcia darowizny jest konieczność spełnienia poniższych warunków:
4. nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny,
5. nieruchomość stanowi dojazd i przylega do co najmniej 10 domów mieszkalnych – w tym rozpoczęte budowy na 1 km ciągu drogi
6. długość drogi nie może być mniejsza niż 200 mb.
Nieruchomość spełnia wprost 2 spośród 3 ww. kryteriów, tj. posiada uregulowany stan prawny i pozbawiona
jest obciążeń, długość drogi wynosi 382 mb – jest większa od 200 mb.
Problematyczne jest spełnienie kryterium 2 – liczba domów/rozpoczętych budów. Z analizy wynika, ze na
100 mb drogi powinien być zlokalizowany 1 budynek lub rozpoczęta budowa. W przypadku nieruchomości
będącej przedmiotem darowizny, 1 budynek przypada na 191 mb drogi.
Zgodnie z §3 przywołanej na wstępie uchwały, oferty o przekazaniu nieruchomości z przeznaczeniem
na urządzenie dróg gminnych, które nie spełniają warunków określonych w uchwale (§2), będą
przedmiotem indywidualnego rozpatrzenia przez Radę, która podejmie stosowną uchwałę.
Uchwała nr 191/XXI/08 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Dębowcu,
z przeznaczeniem na urządzenie drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.
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Ad. 12
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
Centrum Kształcenia na Odległość w Ogrodzonej aby finansować swoją działalność wymaga
zatrudnienia osoby, która będzie się nim zajmowała. Środki proponujemy przeznaczyć z
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a żeby osoba ta
mogła być finansowana z powyższego programu, Centrum Kształcenia na odległość musi
zostać dopisane do jego zadań.
Uchwała nr 192/XXI/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 100/XI/07z
dnia 27 listopada 2007r. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2008r.została podjęta jednogłośnie.
Ad. 13
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy – Z. Chwastek
Przewodniczący RG Z. Chwastek odczytał radnym wnioski o wyróżnienie w roku 2008 Laurem
Srebrnej Cieszynianki p. Adama Brudnego oraz Andrzeja Klimowskiego. Treść wniosków
stanowi kolejno załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. Przewodniczący poinformował,
że głosowanie nad kandydaturami jest jawne, a rozstrzygnięcie odbywa się zwykłą większością
głosów. W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów
Adam Brudny : 6 głosów
Andrzej Klimowski : 6 głosów
* Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach*
o godzinie 16.25 obrady zostały wznowione.
Przewodniczący RG Z. Chwastek poinformował, że głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia,
zadał pytanie, jaka jest propozycja radnych w tej sprawie.
Z-ca Przewodniczącego RG J. Śniegoń zaproponował utajnienia głosowania nad
kandydaturami. Przewodniczący poinformował, że głosowanie tajne jest kontrowersyjne i
może zostać zakwestionowane. Zaproponował ponowne głosowanie jawne. W wyniku dyskusji
ustalono, że głosowanie nad kandydaturami zostanie utajnione. Za taką procedurą w wyniku
głosowania opowiedziało się 8 radnych.
Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza przypomniał procedury tajnego i jawnego głosowania.
W związku z powyższym Przewodniczący powołał komisję skrutacyjną. Do składu komisji
zaproponowane zostały następujące kandydatury spośród radnych:
Józef Śniegoń – wyraził zgodę na kandydowanie
Wiesława Jałowiczor - Żbel – wyraziła zgodę na kandydowanie
Bronisław Brudny – wyraził zgodę na kandydowanie
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanym składem komisji rekrutacyjnej.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad kandydaturami do Lauru Srebrnej Cieszynianki
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Wiesława Jałowiczor – Żbel odczytała wynik głosowania.
Laureatem Srebrnej Cieszynianki w roku 2008 został Andrzej Klimowski.
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uchwała nr 193/XXI/08 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym w głosowaniu jawnym.
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Ad. 14
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy - T. Branny przestawił następujące
sprawy:
- braku możliwości zmiany obecnego posterunku Policji pod który podlega teren naszej gminy
na posterunek w Skoczowie
- organizacji i uczestnictwa w Dożynkach Powiatowo-Gminnych
- spotkania w ZKZC w sprawie zakupu samochodu pożarniczego dla KSP w Cieszynie
- trwającego remontu drogi „Do Małachowskiego” w Dębowcu
- zaproponowania Zarządowi RSP w Simoradzu zakupu budynku za kwotę 278.700 zł.
- wystąpienia do Starosty Cieszyńskiego w sprawie przywrócenia kursu autobusu na trasie
Iskrzyczyn - Cieszyn o godz. 7.10

Ad.15
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2008 został przyjęty jednogłośnie
Ad.16
Wolne wnioski:
Nie zgłoszono

Posiedzenie RG zakończono o godz. 16.45.
Protokołował:
Dorota Krzyżanek

Obradom przewodniczył:
Zbigniew Chwastek
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