Protokół nr XXIV/2008
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 30 grudnia 2008r.
Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 grudnia 2008r. przewodniczył Zbigniew
Chwastek. Obecnych 14 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych.
3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
4. Dyskusja nad Strategią Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2004-2016
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 203/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na
2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Dębowiec na 2008r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
końcem roku budżetowego 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowiec na lata 2008 – 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na
2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2009
rok.
13. Sprawozdanie z działalności wójta.
14. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 9 grudnia 2008r.
15. 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.
Przewodniczący RG zaproponował, aby wykreślić z porządku obrad pkt. 7 : Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008
gdyż nie ma konieczności jej podejmowania. Ponad to Wójt Gminy zaproponował, aby dodać
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Kobieta
pracująca” który zostanie złożony do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Katowicach w ramach Priorytetu VI, działanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W związku z powyższym zmianie ulegnie numeracja porządku obrad.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zaproponowanym porządkiem obrad.
Ad. 2,3
Zapytania radnych:
Nie zgłoszono zapytań.
Ad.4
Dyskusja nad Strategią Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2004-2016
Głos zabrał Wójt Gminy T. Branny. Poinformował Radnych, że posiada w obecnej chwili 4
opracowania dotyczące budowy Sali gimnastycznej w Ogrodzonej. Opracowania te wraz z
kosztorysem przedstawił Radnym.
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Ad.5
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Proponujemy dokonać zmiany treści załącznika nr 3 do Uchwały nr 203/XXIII/08 Rady Gminy
Dębowiec z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r. w
ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Zmienić treść załącznika nr 10 – „Wieloletni program
inwestycyjny Gminy Dębowiec na lata 2008 - 2010” do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr
105/XII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Dębowiec 2008 r. i jego treść
zastąpić załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 216/XXIV/08 w sprawie: zmiany uchwały nr 203/XXIII/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dębowiec na 2008 r. została podjęta jednogłośnie.
Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Proponujemy zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2008 r. o kwotę 2 5 67,31 zł - Wpływy z
opłaty produktowej Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie dochodów
wynosi: 13 163 286,55 zł. Proponujemy również zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2008 r.
o kwotę 2 5 67,31 zł - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie wydatków wynosi: 13 220
783,83 zł .
Komisja Budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 217/XXIV/08 w sprawie zmian budżetu gminy Dębowiec na 2008r.została podjęta jednogłośnie.
Ad. 7
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Proponujemy pracownikom GZOSP w Dębowcu ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie 700,00 zł. oraz ustalić wartość jednego punktu dla ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia pracownikom GZOSP w Dębowcu w wysokości 9,00 zł.
Uchwała nr 218/XXIV/08 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznego wynagrodzenia pracowników
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu została podjęta jednogłośnie.
Ad. 8
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
Proponujemy przyjąć Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dębowiec na lata 2008-2013
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Prezentacja programu dokonana została na
poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Uchwała nr 219/XXIV/08 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębowiec na lata 2008 – 2013. została podjęta jednogłośnie.
Ad.9
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy – A. Kulesza
Zatwierdzić realizację projektu pod nazwą „Kobieta pracująca” pod warunkiem przyznania na
ten cel 100% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich” , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Uchwała nr 220/XXIV/08 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Kobieta pracująca” który zostanie złożony do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Priorytetu VI, działanie 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
została podjęta jednogłośnie.
Ad.10
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Skarbnik Gminy zaproponowała wniesienie autopoprawki w stosunku do materiałów otrzymanych wcześniej przez Radnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i rozwoju gospodarczego J. Śniegoń poinformował Radnych,
że komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu na rok 2009. Budżet opracowany został w
sposób realny. Przewodniczący Komisji Oświaty również poinformował Radnych o pozytywnej
opinii Komisji. Podkreślił, że środki przeznaczone na oświatę w 2009r. powinny być wystarczające, ponad to zaplanowana została rezerwa, która może w razie potrzeby zostać wykorzystana.
Radny A. Pastucha zapytał, czym uzasadniony jest wzrost wydatków na Urząd Gminy oraz na
Radę Gminy, a także na ochronę zdrowia oraz czy budowa pawilonu w Gumnach jest zasadna.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odniesienia procentowe nie są realne na dzień dzisiejszy, gdyż
odnoszą się do miesiąca września. Wójt wyjaśnił, że nagłośnienie Sali sesyjnej jest koniecznością i wymogiem.
Uchwała nr 221/XXIV/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.
została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.
Ad. 11
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy – Z. Chwastek
Proponujemy przyjąć zaproponowane przez Przewodniczących Komisji planów pracy na
2009rok.
Uchwała nr 222/XXIV/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na
2009 rok. została podjęta jednogłośnie.
Ad. 12
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy – Z. Chwastek
Proponujemy przyjąć zaproponowany plan pracy Rady Gminy Dębowiec na 2009rok.
Radny M. Rusin zgłosił wniosek, aby sesje Rady odbywały się najwcześniej o godzinie 16.00.
Przewodniczący RG poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek nie został
przyjęty.
Uchwała nr 223/XXIV/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2009
rok. została podjęta jednogłośnie.
Ad. 13
Wójt poinformował, że przedłoży sprawozdanie z okresu między sesjami na najbliższej sesji
Rady Gminy.
Ad.14
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2008 został przyjęty jednogłośnie
Ad.15
Wolne wnioski:
Przewodniczący odczytał pisma skierowane do Rady Gminy w następujących sprawach:
- Pozytywną opinię RIO w sprawie projektu budżetu na 2009r.
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medycznych osobom mieszkającym poza terenem naszego kraju
Pisma te stanowią kolejno załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzenie RG zakończono o godz. 15.00
Protokołował:
Dorota Krzyżanek

Obradom przewodniczył:
Zbigniew Chwastek
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