Protokół nr XIII/2011
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 6 grudnia 2011r.
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dębowiec za rok szkolny 2010/2011
Informacja dotycząca stanu prawnego budynku hali sportowej LKS „Wyzwolenie” w Simoradzu.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata
2011-2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy Dębowiec na 2011r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Łączka w
Gminie Dębowiec
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Dębowiec
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2012r.
12. Sprawozdanie z działalności wójta.
13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 7 listopada 2011r.
14. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad . 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
XIII Sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 06 grudnia 2011r. otworzył Marian Matejczuk –
Przewodniczący Rady Gminy. Obecnych 14 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący RG zaproponował, aby:
- pkt 2 omówić łącznie z pkt.3.
- po punkcie 11 dodać do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Debowiec w 2012 r.
- po omówieniu uchwał dodać do porządku obrad punkt dotyczący Informacji Komisji Rewizyjnej w
sprawie kontroli przeprowadzonej w GOKSiT w Dębowcu.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmienionym porządkiem obrad.
W związku z powyższym zmianie ulegnie numeracja punktów porządku obrad.
Na protokolanta Przewodniczący RG powołał Dorotę Krzyżanek. Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2, 3
Zapytania Radnych, Odpowiedzi na zapytania Radnych
Radny B.Brudny:
1.Kto zajmuje się sprzątaniem przystanków w naszej gminie?
2. Czy istnieje możliwość przebudowy starych wiat przystankowych w Łączce na wiaty przeszklone?
3. Czy istnieje możliwość naprawy dachu na przystanku przy drodze z Łączki w kierunku Cieszyna?
Wiatr zniszczył dachówki, które są niebezpieczne dla przechodniów?
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział:
1. Zatrudniane są osoby do sprzątania przystanków, ponadto firma zajmująca się wywozem śmieci
również odbiera śmieci z przystanków.
2. Dwa lata temu przedstawiłem propozycję byłemu sołtysowi Łączki, żeby zburzyć stary przystanek
i postawić przeszklony, ale nie wyraził aprobaty. Ponadto w funduszu sołeckim jest wniosek o
budowę oświetlenia, czy nie lepiej byłoby najpierw przeprowadzić remont wiaty, a dopiero później
oświetlić?
3. Postaramy się zabezpieczyć dachówki.

Na sesji obecny był p. Stanisław Hałgas, mieszkaniec Dębowca, który zadał pytania dotyczące:
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1. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,- dowiedziałem się, że w
województwie śląskim funkcjonuje program sygnowany przez WFOŚiGW, który
dofinansowuje oczyszczalnie w wys. 50%. Jako osoba fizyczna nie jestem w stanie z
programu skorzystać, może jedynie gmina. Program funkcjonuje od pół roku. Dlaczego
Gmina nie przystąpiła do programu? Koszt budowy kanalizacji na 1 budynek wynosi ok.
9.000.Mając na uwadze oszczędności wynikające z dofinansowania, czy warto brnąć w
inwestycje budowy kanalizacji ?
2. ilości budynków podłączonych w ramach budowy kanalizacji w Dębowcu
3. inwestycji drogowej na ul. Leśnej w Dębowcu;. Gmina utrzymuje drogę powiatową. Jest to
działka nr 1527. Jest to działka ciągnąca się od skrzyżowania w Dębowcu do Bagien. Jak w
świetle przepisów prawa funkcjonuje utrzymywanie tej drogi. Droga przebiega po terenie
lasów Państwowych, częściowo mieszkańcy weszli z działkami na tą drogę. Droga nie jest
remontowana od 25 lat. Czy brak remontów jest spowodowany brakiem środków czy też
ukryciem innych problemów? Dlaczego podobny odcinek drogi w Iskrzyczynie jest utrzymany
w stanie idealnym? Wniosek o podjęcie czynności formalno-prawnych w tej kwestii.
Przewodniczący poprosił najpierw o ustosunkowanie się Wójta do tej kwestii, zanim
wystosowane zostaną wnioski, ponieważ nie znamy póki co stanu faktycznego. Wójt poprosił o
zabranie głosu Z-cę Wójta.
Na pytania odpowiadał Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza.
Ad.3
Przebieg drogi powiatowej jest zupełnie inny, niż pan Hałgas przedstawił. Droga powiatowa ciągnie
się na odcinku Cieszyn-Kiczyce. Ul. Leśna w kierunku Bagien zgodnie z ustawą przeprowadzającą
reformą administracji publicznej jest na działce skarbu państwa, a w związku z tym jest to działka
zajęta pod drogę publiczną gminną. Wymaga to wpisu w księgi wieczyste. Problem leży gdzie indziej
– kto ma dokonać podziału. Gmina czy Starosta. To nie jest jedyna droga na terenie gminy, która
ma podobny układ. Kolejną jest ul. Dębowa w Dębowcu. Podział wiąże się z kosztami. Staroście
łatwiej dokonać podziału, tak czy inaczej jednak trzeba czekać na decyzję Wojewody. Gmina tą
drogę odśnieża i remontuje przepusty. Tego typu zaszłości bardzo trudno rozwiązać, jednak
staramy się po kolei i w miarę możliwości regulować stany prawne dotyczące dróg na terenie gminy.
Ad.1,2
Projekt, który Gmina realizuje w chwili obecnej stworzony był w 2003r. Jest realizowany na ul.
Dębowej, Szkolnej, Cieszyńskiej i Rzecznej. Docelowo podłączonych do kanalizacji ma zostać ponad
100 budynków. Jest to teren najbardziej zurbanizowany. Domyślam się, że Pana Hałasa interesuje
rejon Podlesia odnośnie podłączenia do kanalizacji. Wszyscy właściciele budynków mają obowiązek
stosowania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak nie
wszyscy wiedzą, że funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków również wiąże się z
kosztami. Są to koszty badań ścieków. Aby dofinansowywać przydomowe oczyszczalnie ścieków,
Gmina musi mieć program i zabezpieczone środki w budżecie. W tej chwili na ochronę środowiska
musimy wydawać nie mniej niż 12.000 zł. W rzeczywistości wydatki są dużo większe. Do 2014 roku
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nie przewidujemy dofinansowania. Nie mniej jednak, na dzisiejszej sesji został przedstawiony
projekt uchwały w tej sprawie, z którym radni mogą się zapoznać i zgłębić temat.
Głos zabrał p. Stanisław Hałgas, który stwierdził, że Z-ca Wójta nie do końca mówi prawdę,
ponieważ inne gminy skorzystały z programu.
Wójt Gminy T. Branny stwierdził, że nie zgadza się, że gmina zaspała. Za kilka lat unia zacznie
wymagać skanalizowania gminy. Zaczniemy płacić kary. Radni podjęli dobrą decyzję. To była
decyzja strategiczna – czy budujemy kanalizację czy dofinansowujemy oczyszczalnie. Udało nam się
pozyskać 50% dofinansowanie z PROW na budowę kanalizacji gminy.
Przewodniczący przerwał dyskusję. Na pewno pewne rejony gminy będą zmuszone do podłączenia
się do oczyszczalni ścieków, być może uda się w przyszłości uchwalić program. Szczegółowe pytania
proszę kierować na dziennik podawczy.
Przewodniczący RG odczytał również zapytanie od mieszkanki Gumien, czy jest możliwość
umieszczenia poziomych znaków – linii na jezdni- na odcinku od stacji BP w Ogrodzonej w kierunku
szkoły podstawowej w Krasnej. Jest to odcinek szczególnie niebezpieczny dla kierowców i pieszych.
Ad.4
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dębowiec za rok szkolny 2010/2011

Treść informacji Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Szczegóły przedstawił Dyrektor
GZOSP w Dębowcu R. Jankowski. Poinformował również, że w tej sprawie obradowała komisja
oświaty.
Przewodniczący Komisji Oświaty B. Brudny: Dane przedstawione w sprawozdaniu dotyczące
wyników sprawdzianu klas 6 oraz gimnazjum z pewnością stanowią atuty, aby przyciągnąć młodzież
do szkół w naszej gminie.

Ad.5
Informacja dotycząca stanu prawnego budynku hali sportowej LKS „Wyzwolenie” w Simoradzu.

Informacja została przygotowana przez Z-cę Wójta Gminy A. Kuleszę. Przesłana została do radnych
wraz z materiałami na sesję. Z-ca Wójta poinformował, że Radni dostali tylko część materiałów,
którymi dysponuje Urząd- najważniejsze z nich – które świadczyły za tym, aby wpisać w księgi
wieczyste budynek jako własność Gminy Dębowiec. Obecnie budynek jest ujawniony w starostwie i
w księgach wieczystych jako własność gminy Dębowiec. Klub uzyskał od nas taką pisemną
informację, że jeżeli by się nie zgadzał, może od tej arbitralnej decyzji gminy odwołać się do sądu.
Jutro zaplanowane jest spotkanie z Zarządem Klubu.
Przewodniczący RG podsumował, że grunty z budynkiem są własnością gminy.
Z-ca wójta poinformował, że Gmina podda się drodze sądowej jeżeli klub zgłosi zastrzeżenia i nie
będzie wnosiła sprzeciwu co do wyroku. Do gminy skierowane zostało zapytanie dotyczące
finansowania klubu w roku 2012. : Z-ca Wójta poinformował, że gmina chce spisać w formie aktu
notarialnego umowę użyczenia budynku, taka forma od nas jako od właściciela jest wymagana. LKS
Simoradz będzie użytkownikiem wieczystym, klub otrzyma dotację na pokrycie kosztów energii i
będzie mógł czerpać pożytki i z tych pożytków będzie musiał utrzymać czystość, podatki i drobne
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remonty. Problemem jest korzystanie z budynku przez szkoły i funkcjonowania baru. Nie chcemy
niczego likwidować, ale wymaga to jeszcze dyskusji. Większe remonty ze strony gminy w 2012 nie
wchodzą w grę. Wszystko zależy od możliwości budżetu. W przyszłym roku chcemy pokryć koszty
mediów. Sala będzie dla szkół nieodpłatnie udostępniona, użytkowanie po południu zależy od Klubu.
Radny G. Cymorek: Patrząc z boku nie widzieliśmy szans na pojednanie; podkreślił, że wokół tej
sprawy było dużo zamieszania, krążyły różne informacje. Zapoznałem się z różnymi dokumentami i
na ich podstawie trudno stwierdzić, kto jest właścicielem. W tej chwili pojawia się w budynku ok. 70
młodych
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tygodniowo
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zainteresowany
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tym,
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warunki

użytkowania obiektu pozostały niezmienione. Trzeba też pamiętać o osobach udzielających się
bezpłatnie na rzecz młodzieży. Chciałbym zwrócić uwagę na problem za pomocą jakiego dokumentu
budynek przekazany zostanie na własność gminy?
Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad – LKS musi wyksięgować wartość jaką ma w księgach, my
przyjmiemy wartość szacunkową do ksiąg gminy.
Radny K. Chwastek – w księgach wieczystych budynek jest własnością urzędu gminy. Klub
Sportowy prowadząc działalność gospodarczą ma księgowość i środki trwałe. Wszystko, co znajduje
się w klubie jest środkiem trwałym. W jaki sposób LKS Wyzwolenie rozliczy się z Urzędem
Skarbowym i ile Urząd Gminy wydatkował na budowę budynku hali? Dziwi mnie jako radnego fakt,
że nie ma tutaj dziś żadnego przedstawiciela klubu sportowego. Pismo, które dostali radni nie trafiło
do klubu.
Z-ca Wójta stwierdził, że pismo zostało źle zatytułowane i przeprosił za ten fakt.
Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza zapytał, na jakiej podstawie klub wpisał budynek na stan środków.
Przewodniczący RG – uważam, jeżeli klub chce utrzymywać salę, nie ma żadnego problemu, ale to
gmina co roku ma problem jak utrzymać tą salę. To rozwiązanie, że grunt i sala są gminnym
majątkiem, to, że gmina będzie opłacała media i duże remonty są korzystne dla klubu. Klub
otrzymując salę w użyczenie będzie dalej prowadził działalność. Myślałem, że doszliśmy do
porozumienia. Z wypowiedzi pani skarbnik wynika, że ten temat od strony księgowej da się
załatwić.
K. Chwastek – od początku uważałem, że przejęcie tej Sali będzie drogo kosztowało gminę. Nie
zawsze szybkie decyzje są dobre. Uważam, że ujawnienie jest korzystne, ale myślałem, że zostanie
to przedyskutowane przed sesją i że spotkanie z zarządem odbędzie się wcześniej.
A. Kulesza podkreślił, że rozmowy prowadzone były już wielokrotnie w tej sprawie, gmina była
przekonana, że doszliśmy do porozumienia z klubem. Radny K. Chwastek podkreślał, że wszyscy
mieszkańcy ponosili koszty budowy hali. Jeżeli tak jest, można traktować halę jako dobro gminne.
Wszyscy mieszkańcy Simoradza powinni mieć do tej hali dostęp i czerpać z niej pożytki. Dlaczego
tylko klub ma czerpać pożytki, na jakiej podstawie klub poczuwa się właścicielem. Uważam w
związku z tym, że sprawą powinien zająć się sąd.
Wójt Gminy T. Branny przychylił się do stanowiska Zastępcy Wójta i potwierdził, że na dzień
dzisiejszy było by to idealne rozwiązanie dla obu stron.
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Głos w tej sprawie zabrał również obecny na sesji Przewodniczący Rady Powiatu S. Kubicius, który
poinformował, że zaoferował już wcześniej swoją pomoc w tej sprawie, zwłaszcza w ustaleniu
pewnych faktów. S. Kubicius zapytał, kiedy zdaniem Z-cy Wójta gmina nabyła prawa własności:
Czy z chwilą wybudowania obiektów, czy z chwilą sporządzenia wniosku do Wojewody, czy z dniem
kiedy zawarta została umowa, w której widnieje oświadczenie, że gmina jest właścicielem.
Oświadczenie nie jest potwierdzeniem prawa własności. Jeżeli Gmina uważa się za właściciela, kiedy
to nastąpiło. Wojewoda w procesie komunalizacji nie przekazał budynków gminie. Gmina w związku
z tym budynków nie otrzymała. Skomunalizowane i ujawnione zostały 2 budynki. Ten drugi budynek
budował klub.
Wójt ponowił swój apel o oddanie sprawy do sądu.
Przewodniczący M. Matejczuk oświadczył, że wprowadził ten punkt pod obrady, żeby Radni
zapoznali się ze szczegółami. Myślałem, że sprawa zostanie załatwiona polubownie, ale widzę, że nie
jest to możliwe.
Z-ca Wójta Gminy A.Kulesza podkreślił, oświadczenie złożone przez osobę prawną w osobie Z-cy
Wójta i samego wójta ma określone skutki prawne. Mamy oryginały dokumentów, w których takie
oświadczenie istnieje. Budynek nie pojawił się w decyzji wojewody, bo nie istniał geodezyjnie.
Ujawnienie nie było możliwe
Przewodniczący RG - Na dzień jutrzejszy zostało zaplanowane spotkanie z zarządem Klubu. Jeżeli
Gmina i Klub nie dojdzie do porozumienia, należy sprawę oddać do sądu.
Wójt T. Branny – jutrzejsze spotkanie uważam za nieaktualne, bo nie widzę możliwości dojścia do
porozumienia.
Przewodniczący RG. Uważam, że należy mimo wszystko doprowadzić do spotkania.
R. Legierski – sprawy własności są tak zawiłe, że klub sam nie wie, jak podejść do sprawy. Klub też
nie potrafi wyjść z tej sytuacji. Nie wiemy, jak się rozliczymy z Urzędem Skarbowym. Chcielibyśmy,
aby spotkanie się odbyło. Radny R. Legierski zaapelował, że spór trzeba jak najszybciej zakończyć.
Radny K. Chwastek podkreślił, że Klub jest zdecydowany na rozmowy i poprosił, aby dokument,
który został przedstawiony Radnym, przedstawić również Zarządowi Klubu LKS Wyzwolenie
Simoradz.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Proponujemy Zmienić treść załącznika nr 2 – „wykaz przedsięwzięć dla Gminy Dębowiec
realizowanych w latach 2011 – 2014” do Uchwały Nr 8/III/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28
grudnia 2010r. i jego treść zastąpić załącznikiem nr 1 do projektu niniejszej uchwały
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 98/XIII/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata
2011-2014. została podjęta jednogłośnie.

Ad.7
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Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad

Wójt Gminy Dębowiec dokonał, od ostatniej Sesji Rady Gminy, zmian w budżecie Gminy Dębowiec
na 2011 r., następującymi Zarządzeniami:
 Nr 165/2011 z dnia 27 października 2011 r. – Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących
o kwotę 6.051,00 zł w związku z:
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/197/11/2011 z dnia 17.10.2011 r.
w sprawie przekazania środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” (854
85415 § 2030). Zmiana tabeli nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Dębowiec w 2011r.” do budżetu na 2011r.;
 Nr 168/2011 z dnia 28 października 2011 r. – Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących
o łączną kwotę 10.901,00 zł w związku z:
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/5/2011 z dnia 17 października
2011 r. w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w
części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 9.469,00 zł (852 85214 § 2030);
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/370/2011 z dnia 14 października
2011 r. w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota
1.331,00 zł (852 85214 § 2030);
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/36/12/2011 z dnia 19 października
2011 r. w sprawie przekazania środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz na obsługę tego zadania – kwota 101,00 zł (852 85219 § 2010).
Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.331,00 zł w związku z:
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/370/2011 z dnia 14 października
2011 r. w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota
1.331,00 zł (852 85216 § 2030). Zmiana tabeli nr 4 „Zestawienie przychodów i
rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2011r.” do budżetu na 2011r.;
 Nr 171/2011 z dnia 03 listopada 2011 r. – Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o
kwotę 20.724,00 zł w związku z:
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/68/12/2011 z dnia 25.10.2011 r. w
sprawie przekazania środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym (854 85415 § 2030). Zmiana tabeli nr 4 „Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2011r.” do budżetu na 2011r.;
 Nr 176/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. – Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o
łączną kwotę 8.681,00 zł w związku z:
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/37/4/2011 z dnia 26 października
2011 r. w sprawie przekazania środków na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości
250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – kwota 5.981,00 zł (852
85219 § 2030);
• otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/361/3/2011 z dnia 28 października
2011 r. w sprawie przekazania środków na realizację rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 2.700,00 zł (852 85295 § 2010). Zmiana
tabeli nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2011r.”
do budżetu na 2011r.;
 Nr 179/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. – Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących
budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 41.802,13 zł w związku z:
• otrzymaniem Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/156/19/11 z dnia 08 listopada
2011 r. w sprawie przekazania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu
poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2011 r. (010 01095 § 2010).
Zmiana tabeli nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w
2011r.” do budżetu na 2011r.;
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Zmiany w budżecie Gminy Dębowiec na 2011 r. których dokonanie planowane jest
podczas Sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2011 r.
Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 215.787,19 zł, dotyczy:
 kwota 10.000,00 zł – dochody bieżące – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej – dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (dostosowanie planu do faktycznego
wykonania);
 kwota 191.287,19 zł – dochody majątkowe – wpływy z różnych rozliczeń – dział 010
„Rolnictwo i łowiectwo” (przypisanie na dochody noty obciążeniowej wystawionej wykonawcy
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu”);
 kwota 5.000,00 zł – dochody bieżące – podatek od środków transportowych – dział 756
„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie planu do
faktycznego wykonania);
 kwota 9.000,00 zł – dochody bieżące – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat – dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie
planu do faktycznego wykonania);
 kwota 500,00 zł – dochody bieżące – wpływy z opłaty skarbowej – dział 756 „Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (dostosowanie planu do faktycznego
wykonania).
Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 145.000,00 zł, dotyczy:
 kwota 145.000,00 zł – dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – dział 900 „Gospodarka
komunalna o ochrona środowiska” (dostosowanie planu do faktycznego wykonania).
Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł, dotyczy:
 kwota 50.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań – (710 71004) – (dostosowanie planu do
faktycznych potrzeb, aneks do umowy w sprawie planu zagospodarowania);
 kwota 50.000,00 zł – wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, w tym na
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – (750 75023) – (dostosowanie planu do
faktycznych potrzeb).
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 99/XIII/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy Dębowiec na 2011r. została podjęta
jednogłośnie.

Ad.8
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza
Podjęcie tej uchwały kończy proces nadawania ulic w Łączce.
Uchwała nr 100/XIII/2011 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa
Łączka w Gminie Dębowiec została podjęta jednogłośnie.
*Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę* (14.55-15.00)
Po przerwie obrady zostały wznowione.

Ad.9
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza
Zgodnie z procedurą Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej złożyły projekt taryfy na 2012r. Wzrost jest
symboliczny. Radny K. Kozieł zapytał, dlaczego na sesję nie został zaproszony przedstawiciel spółki.
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Jest to jedyna okazja, aby zadać pytania dotyczące taryfy. Ponadto Rada nie otrzymała zaproszeń
na spotkanie, które co roku odbywa się w Goleszowie. Mieszkańców interesują sprawy remontów,
dlatego też proszę, aby na styczniową sesję zaprosić przedstawiciela Gminy w Wodociągach p.
Alfreda Brudnego.
Uchwała nr 101/XIII/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.10
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza

Proponujemy uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2012r.Program realizowany będzie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Radny K. Kozieł zapytał, dlaczego w programie widnieje punkt dotyczący szkoleń sprzedawców
napojów alkoholowych, dlaczego ma być realizowany przez gminę, skoro jest to obowiązkiem
sprzedawcy?
Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza wyjaśnił, że nie zawsze sprzedawcy są świadomi, co się wiąże ze
sprzedażą alkoholu nieletnim. Jest to rozumiane jako szeroko pojęta profilaktyka. Takie szkolenie jest
realizowane we większości gmin. Prowadzenie szkolenia zlecamy na zewnątrz.
Uchwała nr 102/XIII/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

na 2012r.została podjęta jednogłośnie.

Ad.11
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza

Proponujemy uchwalić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
Program należy realizować ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Radny K. Kozieł zapytał o szkolenia dotyczące przedstawicieli Policji, które realizowane będą w ramach
programu. Z-ca Wójta Gminy A. Kulesza wyjaśnił, że przedstawiciel Policji jest członkiem Komisji i
powinien zostać przeszkolony. Radny K. Kozieł zapytał również o działania dotyczące dopalaczy. Z-ca
wójta wyjaśnił, że prelekcje dotyczące tego problemu organizowane są w szkołach.
Uchwała nr 103/XIII/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2012r. została podjęta jednogłośnie.

Ad.12
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza

Zgodnie z uwagami nadzoru prawnego proponujemy usunąć z uchwały Nr 96/XII/2011 Rady Gminy
Dębowiec z dnia 7 listopada 2011 r. § 3 dotyczący zwolnień. Zwolnienia takie są niedopuszczalne.
Uchwała nr 104/XIII/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na
terenie gminy Dębowiec w 2012 r. została podjęta jednogłośnie.

Ad.13
Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli przeprowadzonej w
GOKSiT w Dębowcu.
Informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Trombik. Przedstawił zakres
przeprowadzonej kontroli oraz odczytał wnioski, które Komisja zawarła w protokole. Radny B.
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Brudny oświadczył, że wina powstałych nieprawidłowości najprawdopodobniej jest obopólna, zgadza
się natomiast z faktem, że nazewnictwo dokumentów przedstawianych Radzie Gminy przez p.
Dyrektor E. Brudny powinno być jednolite i zgodne z ustawami. M. Trombik poinformował również,
że komisja nie podjęła się kontroli dokumentów księgowych. Do tej pory są rozbieżności w
rozliczaniu przedsięwzięć. Głównym winowajcą jest brak szczegółowego zakładowego planu kont.
Wójt Gminy T. Branny poinformował, że ze swej strony podjął decyzję i skontrolowany zostanie cały
2011 rok. Dziś otrzymaliśmy dokumenty za I półrocze.
Przewodniczący RG M. Matejczuk zaproponował, aby zapoznać radnych z całością materiałów
komisji.
Dyrektor GOKSiT E. Brudny stwierdziła, że chciałaby, aby uwzględniono również jej uwagi, i dopiero
jako całość, materiał trafiłby do radnych.
Przewodniczący przychylił się do tej propozycji i stwierdził, że oczekuje, że kontrola z Urzędu też
zostanie wkrótce zakończona i materiały w całości trafią do radnych.
Ad.14
Wójt Gminy w swoim sprawozdaniu przedstawił następujące sprawy:
- wprowadzenia przerw nocnych w oświetleniu ulicznym
- złożenia rozliczenia I etapu budowy kanalizacji w Dębowcu
- przejęcia części drogi w Łaczce k. p. Wawrzyczka

Ad.15
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 7 listopada 2011r.

Protokół z sesji Rady Gminy w dniu 7 listopada 2011 został przyjęty przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad.16
Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Przewodniczący odczytał pismo z RIO w Katowicach dotyczące informacji o zakończonej kontroli
oraz o wystosowaniu wystąpienia pokontrolnego do Wójta Gminy (załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu) oraz przekazał życzenia świąteczne.
Przewodniczący poinformował, że na biurkach Radnych znajduje się przekazany przez p. Dyrektor
GOKSiT w Dębowcu E. Brudny dokument dotyczący szczegółowego rozliczenia imprez
organizowanych przez ośrodek w 2011r.Dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.

Protokołował:

Obradom przewodniczył:

Dorota Krzyżanek

Marian Matejczuk
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