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SA.0012.2.13.2015
Protokół nr 13/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan
uczestniczyli członkowie Komisji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do
protokołu oraz goście według listy stanowiącej załącznik nr 2.
Przewodniczący Karol Lipowczan o godz. 14:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu
członków Komisji oraz gości oświadczył, iż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych jest
9 członków Komisji, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Radni otrzymali następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy bieżące.

Nikt z członków Komisji nie wniósł propozycji zmiany porządku obrad. Porządek obrad
został przyjęty.
Ad.1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Karol Lipowczan poinformował, że protokół nr 12/15 z posiedzenia Komisji
Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 r. zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu,
w styczniu 2016 r.
Ad.2. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Członkowie Komisji otrzymali wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Goleszów na okres od dnia 01.02.2016 r do dnia 31.01.2017 r. wraz
z uzasadnieniem – stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.
Prezes Zarządu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. Janusz Stec poinformował, że
zgodnie z przedłożonym wnioskiem, od dnia 1 lutego 2016 r. cena netto za 1m³ dostarczonej
wody wynosić będzie 4,85 zł i będzie wyższa od taryfy obowiązującej w 2015 r. o 0,06 zł/m³
przy jednocześnie niższej opłacie abonamentowej dla gospodarstw domowych o 0,27 zł za
dwumiesięczny okres rozliczeniowy oraz przy niższej o 0,01 zł opłacie abonamentowej dla
pozostałych odbiorców rozliczanych comiesięcznie. Taryfa została ustalona w oparciu
o prognozowane koszty i prognozowaną sprzedaż. Prezes WZC Sp. z o.o. poinformował
o tzw. „odbiorcach zerowych” (ilość ok. 2 tysięcy), którzy są podłączeni do wodociągu, ale
nie pobierają wody albo pobierają ją nieregularnie. Spółka ponosi z tego tytułu koszty np.
amortyzacji, czy obsługi, natomiast nie uzyskuje przychodu.
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.
Radny Rafał Glajcar zapytał się, jakie elementy i jakie zmiany, które nastąpiły w ciągu
ostatniego roku, miały wpływ na wzrost taryfy.
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Prezes WZC Sp. z o.o. omówił poszczególne koszty (planowany wzrost o 3,51%) oraz
poinformował, że wzrost taryfy o 1,25% w stosunku do taryfy obowiązującej w 2015 r. jest
niższy od prognozowanej inflacji (1,73%).
Przewodniczący Karol Lipowczan zapytał, czy zauważalny jest mniejszy pobór wody przez
mieszkańców, o możliwość wprowadzenia wyższej opłaty abonamentowej aby
zrekompensować ponoszone koszty dot. „odbiorców zerowych” oraz o udział procentowy
poszczególnych źródeł zaopatrzenia w wodę.
Radny Leonard Musioł zapytał, czy możliwy jest brak dostawy wody lub ograniczenie
dostawy w związku z suszą.
Prezes Janusz Stec odpowiadając na pytania, potwierdził że sprzedaż wody zmalała, ponieważ
mieszkańcy ją oszczędzają oraz wyjaśnił, że opłata abonamentowa częściowo rekompensuje
koszty, jednak jej wysokość może być ustalana w przedziale, na który pozwalają przepisy.
Następnie poinformował, że nie trzeba było w tym roku wprowadzać ograniczeń dostawy
wody, jednak z niepokojem obserwowano ubytek wody w ujęciu Wisła Czarne. Ponadto
czynione są działania, które mają zapobiec takim sytuacjom, np. zmodernizowano studnię na
ujęciu wody w Pogórzu, przygotowuje się ujęcie awaryjne spod zapory w Wiśle Czarnym.
Ad.3. Opiniowanie projektów uchwał.
Projekty wszystkich uchwał zostały dostarczone członkom Komisji.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok (nr SA.0006.94.2015) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Skarbnik Gminy Beata Kubaczka poinformowała o wprowadzonych zmianach.
Przewodniczący Komisji zapytał o przebieg prac w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie.
Wójt Gminy poinformował, że realizowany jest etap końcowy - etap odbioru prac, w związku
z niedotrzymanym terminem zgodnie z umową firmie wykonującej naliczana jest kara.
Radny Rafał Glajcar zapytał, co będzie obejmowała Strategia rozwoju Gminy.
Wójt poinformował, że w dokumencie tym zdefiniowane będą strategiczne kierunki rozwoju
Gminy, dokument będzie pomocny przy ubieganiu się o środki unijne w okresie
programowania 2014-2020. Wójt wskazał także, że strategia zastąpi dotychczas wymagane
przy realizacji niektórych zadań plany odnowy miejscowości.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o wydatek majątkowy pn. „Zakup pojazdu
wolnobieżnego wraz z oprzyrządowaniem”.
Wójt Gminy odpowiadając poinformował, że pojazd ten będzie służył m.in. do odśnieżania
chodników, wykaszania poboczy oraz terenów gminnych, czy rozdrabniania gałęzi.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie
pozytywnej opinii do omawianego projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 9 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na
lata 2015-2023 (nr SA.0006.95.2015) - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Skarbnik Gminy Beata Kubaczka poinformowała o wprowadzonych zmianach.
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Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan zapytał się, w których budynkach komunalnych
została wykonana termomodernizacja.
Kierownik Referatu Komunalnego Lidia Poniatowska poinformowała, że termomodernizacja
została wykonana w blokach w Cisownicy.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej
opinii do omawianego projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 8 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla
miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej (według projektu nr SA.0006.84.2015) - projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do omawianego projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 9 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 9 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części (według projektu nr SA.0006.85.2015) - projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Z treścią projektu uchwały zapoznała radnych Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Danuta Tomiczek.
O godz. 15:00 na salę wszedł radny Dariusz Gazurek, obecnych jest teraz 10 członków
Komisji.
Przewodniczący Karol Lipowczan zwrócił uwagę na bardzo ogólny zapis wymagań.
Kierownik Danuta Tomiczek wyjaśniła, że zapisy są zgodne z ustawą, natomiast szczegółowo
będą one określone w zapytaniu ofertowym i przy wydawaniu zezwoleń.
Następnie wywiązała się dyskusja, w związku z wątpliwościami radnego Rafała Glajcara,
odnośnie zapisów w załączniku do uchwały w ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej. Radny zapytał, czy zapisy te nie dyskryminują nowo
powstających firm, nie posiadających doświadczenia a ubiegających się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Po wyjaśnieniach Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Sekretarz Gminy zdecydowano o pozostawieniu tych zapisów.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do omawianego
projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 8 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
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Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice (według projektu nr SA.0006.86.2015) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie
pozytywnej opinii do omawianego projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane (według projektu nr SA.0006.87.2015) - projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Inspektor ds. oświaty Krzysztof Kusiński zapoznał radnych z projektem uchwały.
Radny Rafał Glajcar poruszył kwestię dofinansowania przez Gminę nauczycielom studiów
drugiego stopnia.
Inspektor ds. oświaty poinformował, że treść tego przepisu była konsekwencją złożonego
wniosku przez jednego z dyrektorów placówek oświatowych, jednak nie widzi uzasadnienia
dla tej propozycji.
Po wyjaśnieniach Inspektora ds. oświaty, nie znajdując uzasadnienia takiego
dofinansowania, radny Rafał Glajcar złożył wniosek o wykreślenie zapisu w § 2 ust. 2
pkt 2.
Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan poddał pod głosowanie złożony przez radnego
wniosek, w głosowaniu brało udział 10 członków Komisji.
„Za” przyjęciem wniosku głosowało: 9 radnych
„Przeciw” przyjęciu wniosku głosowało: 0 radnych
„Wstrzymał się” od głosu: 1 radny.
Wniosek został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do
projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 członków Komisji.
Projekt uchwały z wprowadzoną zmianą polegającą na wykreśleniu zapisu w § 2 ust. 2
pkt 2 został pozytywnie zaopiniowany 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Przewodniczący Komisji o godz. 15.35 ogłosił przerwę. Obrady zostały wznowione o godz.
15:40.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie
z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach, Cisownicy i Dzięgielowie (według projektu
nr SA.0006.88.2015). - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Wójt Gminy Krzysztof Glajcar przedstawił uzasadnienie podjęcia ww. uchwały intencyjnej.
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Sekretarz Gminy Renata Sikora poinformowała, iż w związku z ukazaniem się tekstu
jednolitego ustawy o systemie oświaty, poprawiony będzie zapis w podstawie prawnej
uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan poddał pod
głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały, w głosowaniu brało udział 10
członków Komisji.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (według
projektu nr SA.0006.89.2015) - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr
10 do protokołu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan poddał pod
głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały, w głosowaniu brało udział 10
członków Komisji.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 9 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie
Goleszów (według projektu nr SA.0006.90.2015) - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wprowadzone zmiany w regulaminie przedstawiła podinspektor ds. gospodarki materiałowej
i cmentarzy komunalnych Katarzyna Szkorupa i Sekretarz Gminy Renata Sikora.
Sekretarz Gminy poprosiła o zmianę w regulaminie zapisu zdania pierwszego w § 2 ust. 7 na:
„Opłaty za korzystanie z cmentarzy wnoszone są na konto bankowe Gminy Goleszów lub
wpłacane w kasie Urzędu Gminy”.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do omawianego
projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego (według projektu nr SA.0006.91.2015) - projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Sekretarz Gminy poinformowała, że organ nadzoru zakwestionował § 8 w podjętej w dniu
25 listopada 2015 r. uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego jako wykraczający poza kompetencje Rady. W związku z powyższym konieczne
jest podjęcie uchwały zmieniającej.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do omawianego
projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (według projektu nr SA.0006.92.2015) - projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawił Wójt Gminy Krzysztof Glajcar .
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie pozytywnej opinii do omawianego
projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2016 (według
projektu nr SA.0006.93.2015) - projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Gazurek poinformował, że Komisja przyjęła
kwartalny plan pracy. Plan pracy został przyjęty przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu
w dniu 16 grudnia 2015 r. i stanowi załącznik nr 1 do ww. projektu uchwały.
Plan pracy Komisji Budżetowej również został opracowany kwartalnie, stanowi załącznik
nr 2 do ww. projektu uchwały.
Wójt Gminy zaproponował zmianę zapisu punktu 6 w kwartale IV na: „opiniowanie stawek
podatkowych na 2017 r.”.
Następnie odbyła się dyskusja nad zasadnością punktu 7 w kwartale IV. Ostatecznie Komisja
w wyniku głosowania (8 głosami „za” i przy 2 głosach „przeciw”) opowiedziała się za
pozostawieniem tego punktu w planie pracy i zapisaniem go w następujący sposób:
„Informacja na temat wniosków złożonych do budżetu na 2017 rok”.
Radny Leonard Musioł złożył wniosek o ujęciu w planie pracy informacji o działalności kół
łowieckich. Wniosek radnego został przyjęty jednogłośnie i zostanie zapisany w kwartale I.
Wobec braku dalszych propozycji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wydanie
pozytywnej opinii do projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10 radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2016
– 2023 (według II projektu nr SA.0006.82.2015) - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
O wprowadzonych zmianach w projekcie uchwały poinformowała Skarbnik Gminy Beata
Kubaczka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan poddał pod
głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10
radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok (według II projektu nr SA.0006.83.2015) - projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Informacje o wprowadzonych zmianach w projekcie uchwały przekazała Skarbnik Gminy
Beata Kubaczka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji Karol Lipowczan poddał pod
głosowanie wydanie pozytywnej opinii do projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 10
radnych.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany – 10 głosami „za”.
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Ad.4. Sprawy bieżące.
Radny Dariusz Gazurek zapytał o możliwość pozyskania środków zewnętrznych na
oświetlenie dróg z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Wójt Gminy Krzysztof Glajcar poinformował, że obecnie nie ma możliwości pozyskania
środków unijnych, ewentualnie dofinansowanie programu modernizacji oświetlenia jest
możliwe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Następnie Wójt przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.
Przewodniczący Karol Lipowczan o godz. 17:00 zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Aneta Sikora.

