Protokół nr XLIII/2018
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 16 października 2018r.
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z
terenu Gminy Dębowiec uczęszczających do Żłobków Miejskich na terenie Gminy
Cieszyn.
8. Sprawozdanie z działalności wójta.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2018r.
10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
XLIII Sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 16 października 2018r. otworzył Marian
Matejczuk – Przewodniczący Rady Gminy. Obecnych 14 radnych – lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za
porządkiem obrad. Na protokolanta Przewodniczący RG powołał Anetę Kuszela. Radni nie
wnieśli uwag.
Ad. 2 i 3 Zapytania Radnych, odpowiedzi na zapytania Radnych.
Radny M. Trombik zapytał, czy w przedszkolach na terenie Gminy Dębowiec stosowane
są jakieś ulgi w opłacie za korzystnie z przedszkola.
Dyrektor GZOSP O. Stuchlik odpowiedziała, że stawka wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych ulg.
Radny R. Kłoda poprosił o wykoszenie trawy na ul. Szkolnej w okolicach budynku
„Agronomówki”.
Wójt T. Branny odpowiedział, że będzie wykoszone.
Radny J. Śniegoń poprosił o wycięcie konarów drzew w okolicy Szkoły Podstawowej
w Iskrzyczynie – wjazd na boisko oraz wycięcie sosen obok boiska.
Wójt T. Branny odpowiedział, że sprawa konarów została zgłoszona do PZDP. Zgodnie z
otrzymanym pozwoleniem na wycinkę drzew, sosny zostaną usunięte.
Z-ca Przewodniczącego B. Brudny poruszył temat łamiącego się drzewa przy drodze
wojewódzkiej w miejscowości Łączka. Poprosił również o sprawdzenie możliwości
umieszczenia oznakowanego przejścia dla pieszych na tej drodze.
Wójt T. Branny odpowiedział, że pisma zostaną wysłane.
Radny T. Kubicius zapytał, na jakim etapie jest budowa kanalizacji sanitarnej w
Gumnach oraz czy prace przebiegają planowo.
Wójt T. Branny odpowiedział, że zostało zlecone wykonanie dokumentacji na zmianę
przebiegu kanalizacji w okolicy ul. Wichrowej, prace przebiegają terminowo.
Radny K. Chwastek zapytał, czy schody przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie
prowadzące do boiska zostaną wykonane jeszcze w 2018r. Zapytał również o możliwość
zamontowania lustra drogowego w Iskrzyczynie na ul. Halnej.

Wójt T. Branny odpowiedział, że schody zostaną wykonane w bieżącym roku, zgodnie z
ustaleniami.
Z-ca Przewodniczącego K. Kozieł zapytał, czy będzie zamontowane oświetlenie placu
rekreacyjnego za budynkiem Ośrodka Zdrowia w Dębowcu.
Wójt T. Branny odpowiedział, że wokół obiektu jest przewidziane oświetlenie.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2019 rok.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy T. Branny.
Proponowane stawki podatku pozostały bez zmian w stosunku do 2018r.
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała i nie
wniosła uwag do projektu uchwały.
Uchwała nr 303/XLIII/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 października
2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2019 rok, została podjęta przy jednym głosie
wstrzymującym się.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy D. Krzyżanek.
W związku z dużą ilością zmian w ustawach, proponowane są zmiany w statucie.
Komisja statutowa pozytywnie zaopiniowała i nie wniosła uwag do projektu
uchwały.
Uchwała nr 304/XLIII/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 października
2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec, została podjęta
jednogłośnie.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy D. Krzyżanek.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom, nie wpłynęły żadne wnioski.
Komisja spraw socjalnych, zdrowia i sportu pozytywnie zaopiniowała i nie
wniosła uwag do projektu uchwały.
Uchwała nr 305/XLIII/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 października
2018r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019, została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat
3 z terenu Gminy Dębowiec uczęszczających do Żłobków Miejskich na terenie
Gminy Cieszyn.
Projekt uchwały omówiła Dyrektor GZOSP O. Stuchlik.
Komisja oświaty i kultury pozytywnie zaopiniowała i nie wniosła uwag do
projektu uchwały.

Uchwała nr 306/XLIII/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 października
2018r.
w
sprawie
wyrażenia
zgody
na
zawarcie
porozumienia
międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do
lat 3 z terenu Gminy Dębowiec uczęszczających do Żłobków Miejskich na
terenie Gminy Cieszyn, została podjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Wójta.
- w trakcie prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Gumnach,
- odpowiedź z Tauronu w sprawie przeglądu slupów energetycznych w Simoradzu, będą
wymieniane do końca roku, tylko te, które s w złym stanie technicznym,
- złożono wniosek na rozliczenie budowy boiska w Simoradzu,
- podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej, ulic Jastrzębia i Łączna w Ogrodzonej,
- w trakcie są prace związane z remontem ulicy Lipowej i Słonecznej w Dębowcu,
- trwają prace przy utwardzeniu terenu za ośrodkiem zdrowia w Dębowcu,
- rozstrzygnięto przetarg na najem budynku magazynowego w Simoradzu przy obiekcie
sportowym,
- w trakcie pielęgnacja pomników przyrody – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 50%,
- otrzymano dotację z WFOŚ na wymianę źródeł ciepła,
- wykonano oświetlenie na ulicy Cieszyńskiej w Dębowcu,
- trwają prace nad budżetem na 2019 rok.
Ad. 9. Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2018r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Sołtys A. Wawrzyczek zapytała o budowę wodociągu w Łączce na ulicy Piaskowej.
Wójt T. Branny odpowiedział, że zostało to zgłoszone jako inwestycja do budżetu
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej na 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy Marian Matejczuk zakończył obrady Rady Gminy.
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