Protokół nr XIV/2011
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 27 grudnia 2011r.
Radni wraz z materiałami na sesję otrzymali następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 99/XIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 06
grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata
2012-2021.
Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2012r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Komputer dla każdego” który
został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach
Priorytetu IX, działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Angielski jest easy” który został
złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX,
działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności wójta.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2011r.
Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad . 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
XIV Sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu
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.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmienionym porządkiem obrad.
Na protokolanta Przewodniczący RG powołał Dorotę Krzyżanek. Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2, 3
Zapytania Radnych, Odpowiedzi na zapytania Radnych
Radna A.Witas:
1. Czy istnieje możliwość, żeby lampy w centrum Dębowca świeciły całą dobę? Niektóre miejsca są
szczególnie niebezpieczne. Niedawno zanotowano włamanie do jednego ze sklepów.
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział:
Próbujemy oszczędzać na wszystkim. Sklep może założyć sobie własne oświetlenie. Zgodnie z
ustaleniami wcześniejszymi Gmina będzie trzymać się ustaleń oszczędnościowych.
Na sesji obecny był p. Stanisław Kubicius – Przewodniczący Rady Powiatu, który odniósł się do
mijającego roku 2011. Poinformował, że w Powiecie inwestycje zamknęły się kwotą 50 mln zł.
Powiat wypuścił obligacje i zaciągnął kredyty m.in. na wyposażenie bloku operacyjnego szpitala i
oddziału ratownictwa medycznego. Brakuje pieniędzy na działalność bieżącą. Zorganizowany został
protest w Katowicach przeciwko zbyt niskim kontraktom z NFZ.
W ubiegłym roku modernizowane były drogi m.in. w Krasnej na odcinku 1 km, oraz odcinki w
Cieszynie: od Ubezpieczalni do ul. Stawowej oraz od ul. Frysztackiej do ul. Granicznej. Powiat
pozyskuje środki zewnętrzne ( z unii oraz krajowe w tym udział gmin). Wykonane zostały również
termomodernizacje budynków szkolnych ( Zespół Szkół na ul. Frysztackiej w Cieszynie oraz Szkoły
w Międzyświeciu.
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Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia noworoczne dla pracowników Urzędu Gminy w
Dębowcu.
Wójt Gminy T. Branny zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Powiatu dotyczące dróg powiatowych.
Czy powiat ma szablon rozdzielnia środków dla gmin na remont dróg.
Przewodniczący RP S. Kubicius odpowiedział, że istnieją różne sposoby przeliczania. W powiecie
cieszyńskim jest ok. 360km dróg w różnych gminach. Są gminy, gdzie dróg powiatowych jest mało,
są i takie – jak np. Goleszów- gdzie dróg powiatowych jest ok. 45 km. Trudno jest równomiernie
przekazywać środki. Zwykle sumuje się wszystkie nakłady i dzieli się je w przeliczeniu na 1 km
drogi. Gmina Dębowiec otrzymuje najniższe nakłady. Jako podstawę powinno być brane natężenie
ruchu na danej drodze.
Wójt Gminy poinformował, że spotkał się z p. Przewodniczącym Rady Powiatu u byłego Starosty Cz.
Gluzy. Zaproponowaliśmy na tym spotkaniu wymianę drogi Kostkowice Ogrodzona na drogę DK1.
Spotkanie nie odniosło skutku, podobnie jak u Marszałka Województwa, który nie wyraził
zainteresowania taką zamianą. Postaram się w tej sprawie spotkać z nowym starostą p.
Nogowczykiem.
Radny K. Kozieł zadał pytanie dotyczące drogi w Cieszynie-Krasnej. Jaki jest status prawny drogi
DK-1 na terenie Krasnej.
S. Kubicius odpowiedział, że jest to odcinek należący do powiatu.
Ad.4
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad

W uchwale nr 99/XIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 06 grudnia 2011 r. ujęliśmy w budżecie karę
od wykonawcy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu” w kwocie 191.287,19 zł jako
dochody majątkowe, zgodnie z sugestią RIO dokonujemy zmiany tej kwoty w budżecie jako dochody
bieżące.
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 105/XIV/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 99/XIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z
dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r. została podjęta
jednogłośnie.

Ad.5
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad

Proponujemy uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2021, zgodnie z
treścią załącznika nr 1 do projektu niniejszej uchwały oraz proponujemy uchwalić wykaz przedsięwzięć
dla Gminy Dębowiec realizowanych w latach 2012 – 2021, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do projektu
niniejszej uchwały.
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uchwała nr 106/XIV/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na
lata 2012-2021 została podjęta jednogłośnie.

Ad.6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Krywulko-Grad
Proponujemy wprowadzić autopoprawkę do uchwały budżetowej polegającą na ściągnięciu 2 zadań z
rezerwy budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i rozwoju gospodarczego K. Kozieł poinformował, że Komisja
zebrała się 13 grudnia i prześledziła cały budżet łącznie z tabelami. Budżet został zaprojektowany
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bardzo realnie, dochody nie są zawyżone i przedstawione ostrożnie. W budżecie nie pojawiają się
kwoty sztucznie zawyżające dochody. Szczególnie duża ostrożność jest w podatku rolnym, który jak
wiadomo wzrośnie dość znacznie, natomiast wzrost w budżecie jest tylko o 50 tys. zł. Jeżeli te
pieniądze pojawią się w trakcie roku, zostaną wprowadzone do budżetu. W planowaniu podatku od
osób prawnych mamy kwoty pomniejszone o ulgi. Najważniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji
sanitarnej – II etap. Mamy jeszcze pozycję budowy oświetlenia na przystankach w Łączce. Są to
pieniądze z funduszu sołeckiego. Sołectwo musi się wykazać inwencją i zrealizować wydatki. Istnieje
jeszcze pozycja dot. odtworzenia infrastruktury drogowej. Jest to kwota ok. 20 tys. – jest to mała
kwota, ale proponujemy pozostawić w budżecie. Jest to kwota przeznaczona na drobne remonty.
Zadanie dot. oprojektowania dróg gminnych- są to projekty na drogi, które w przyszłości będziemy
odbudowywać lub remontować w miarę możliwości finansowych. Adaptacja budynku w Simoradzu
na cele mieszkaniowe- pozycja musi znaleźć się w budżecie w celu uzyskania dofinansowania.
Modernizacja budynku ZPT – pojawił się pomysł, który może nie będzie zrealizowany w latach
najbliższych. Pomysłodawcą jest Radny K. Chwastek.
Przedstawił projekt ewentualnej budowy hali gimnastycznej przy gimnazjum. Gdyby taki projekt
miał być realizowany, to jedyne tereny dostępne na ten cel i są własnością gminy znajdują się tam,
gdzie budynek ZPT. Jeżeli zdecydujemy się na remont budynku, zablokujemy możliwość
projektowania hali.
K. Kozieł – na dzień dzisiejszy proponujemy przegłosować budżet w tej formie, jakiej został
przedstawiony, natomiast do tematu możemy wrócić w przyszłym roku.
Wyposażenie budynku w Gumnach- planowane jest uzyskanie dofinansowania.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego K. Kozieł, że opinia komisji co do
budżetu na 2012r jest pozytywna. Komisja wnioskuje o przyjęcie budżetu w przedstawionej przez
Wójta wersji.
Przewodniczący Komisji Oświaty B. Brudny również poinformował o pozytywnej opinii komisji w
sprawie budżetu w części dotyczącej oświaty. Środki w oświacie zostały zminimalizowane w miarę
możliwości, Dyrektorzy nie poczynili żadnych planów oszczędnościowych. Komisja będzie
początkiem roku dyskutowała nad oświatą.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Trombik stwierdził, że budżet na 2012r. jest bardzo
realistyczny.
Wójt- jeżeli nie wykonamy ZPT, wykonamy inne inwestycje, na które pozyskaliśmy środki
zewnętrzne. Żeby w 2014r. zamknąć budżet, musimy wykazać się nadwyżką.
Przewodniczący RG M. Matejczuk oświadczył, że widzi nawet wyższe rezerwy w budżecie niż
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uważam, że w perspektywie 2014r, gdzie trzeba będzie
równoważyć budżet, trzeba zostawić i przegłosować budżet w przedstawionej formie. Uważam, że
po stronie finansów nie ma dramatu, realizujemy budżet bardzo oszczędny, nie stanowi zagrożenia
dla naszej działalności, mamy świadomość, że musimy być oszczędni. Zabezpieczona w miarę
możliwości jest oświata oraz nieliczne inwestycje. Proponuję przyjąć budżet.
Uchwała nr 107/XIV/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2012r.
została podjęta jednogłośnie.

Ad.7
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza

Proponujemy Zmienić Uchwałę Nr 103/ XIII/ 2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 06 grudnia 2011r.
poprzez poszerzenie go o zadanie z zakresu kultury.
Uchwała nr 108/XIV/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 103/ XIII/ 2011 Rady Gminy Dębowiec z
dnia 6 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

Ad.8
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza
Proponujemy zatwierdzić realizację projektu pod nazwą „Komputer dla każdego” pod warunkiem przyznania na
ten cel 100% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach działania
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Uchwała nr 109/XIV/2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Komputer dla każdego”
który został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX,
działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podjęta jednogłośnie.

Ad.9
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza

Proponujemy zatwierdzić realizację projektu pod nazwą „Angielski jest easy” pod warunkiem
przyznania na ten cel 100% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Angielski jest easy” który
został złożony do konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu IX,
działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 110/XIV/2011

Ad.10
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza
Proponujemy przyjąć ramowy plan pracy Komisji Rady Gminy na 2012r.
Uchwała nr 111/XIV/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2012 rok
została podjęta jednogłośnie.
Ad.11
Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta Gminy A. Kulesza
Proponujemy przyjąć ramowy plan pracy Rady Gminy Dębowiec na 2012r.
Uchwała nr 112/XIV/2011
została podjęta jednogłośnie.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2012 rok

Ad.12
Wójt Gminy w swoim sprawozdaniu przedstawił następujące sprawy:
- odwołania ze stanowiska Dyrektora GOK w Łączce. Na jej miejsce została powołana p. Karina
Bogusz. Jesteśmy w trakcie szczegółowej kontroli, na następnej sesji poinformuję o jej wynikach.
- trwającego II etapu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Dębowcu
- zwolnienia kierownika RGW Urzędu Gminy w Dębowcu. Dotrzymałem słowa danego na komisji d.s
oszczędności. Kadra urzędu zmniejszy się o 2 osoby.

Ad.13
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2011r.

Protokół z sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2011 został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym.
Ad.14
Wolne wnioski i zakończenie sesji.
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Radny K. Kozieł zapytał, czy odbyło się spotkanie z Klubem Sportowym w Simoradzu. Wójt Gminy T.
Branny oświadczył, że spotkanie odbyło się. Wspólnie z Prezesem Klubu doszliśmy do wniosku, że
sprawę należy skierować do sądu. Dokumenty dotyczące tej sprawy zostały skierowane przez Klub do
Biura Radcy Prawnego. Myślę, że w dalszym etapie sprawa trafi do sądu.
Sołtys Łączki T. Adamek zapytał, kto w Urzędzie odpowiedzialny jest za odśnieżanie. Drogi na terenie
sołectwa są nienależycie odśnieżane.
W odpowiedzi pracownik Urzędu Gminy K. Wawak poinformował, że w tym roku jest nowy
wykonawca na terenie sołectw Łączka i Ogrodzona. Ze swej strony dokonałem starań, aby wykonawca
zapoznał się z terenem, dostarczyłem również dokumentację. Docierały już do mnie sygnały w tej
sprawie, postaram się ponownie porozmawiać z wykonawcą.
Radny M. Trombik zapytał, czy jest możliwość odpłatnego odśnieżenia odcinka drogi prywatnej?
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział, że Urząd takiej odpłatności nie może przyjąć od mieszkańców.
Radny K. Kozieł zapytał, jak zakończyła się sprawa dewastacji drogi Na Zadki w Ogrodzonej.
Wójt Gminy T. Branny odpowiedział, że dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.
Sołtys Łączki T. Adamek zapytał, czy jest możliwość, aby przy drodze DK-1 odkopać rów w kierunku
na Skoczów oraz czy jest możliwość wykonania tabliczki z jego nazwiskiem na stole sali sesyjnej.
Wójt Gminy odpowiedział, że ten odcinek drogi należy do gminy Goleszów, a tabliczka zostanie w
najbliższym czasie wykonana.
J. Śniegoń – czy jest możliwość przystąpienia do projektu grupowego zakupu energii.
Wójt Gminy T. Branny – mamy taki zamiar, jest to z pewnością finansowo korzystne dla gminy.
Radny K. Chwastek – zaproponował, aby jeszcze raz zastanowić się nad koniecznością wyłączana
oświetlenia w miejscach częściej uczęszczanych.
Wójt Gminy T. Branny: ja wykonuję zalecenia państwa Radnych w tym zakresie, jeżeli będzie decyzja,
że oświetlenie należy włączyć, wystarczy poinformować Urząd.
Przewodniczący oświadczył, że należy być konsekwentnym, nie po to ustalaliśmy pewne postępowanie i
oszczędności. Należy to ponownie przemyśleć do styczniowej sesji i podjąć konkretną decyzję. Nie
twierdzę, że się nie pomyliliśmy w tej sprawie, dlatego proszę o przemyślenie.
Na tym zakończono XIV sesję Rady Gminy Dębowiec.

Protokołował:

Obradom przewodniczył:

Dorota Krzyżanek

Marian Matejczuk
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