OKIEM RADNEJ…
OKRĘG nr 20
GRUDZIEŃ 2015

Nr 12/2015

…czyli co w Radzie piszczy

INFORMATOR RADNEJ RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VII KADENCJI – MGS
Drodzy Mieszkańcy,
Święta, święta i już po... a za oknami prawdziwa zima, a wraz z nią wyczekany prawie
przez wszystkich śnieg.
Przypominam, że na okres zimowy zawiesiłam środowy dyżur.
Adres mail’owy: michalina.gociek.salamon@um.skoczow.pl
Jeżeli ktokolwiek chciałby coś zamieścić na łamach „Okiem Radnej...” zapraszam!
OGŁOSZENIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiślicy zwraca się do mieszkańców z prośbą,
aby nie parkowali samochodów pod nowo postawionym garażem blaszanym
koło starej strażnicy oraz przed garażem w Domu Ludowym.
W dużym garażu parkowany jest średni samochód ratowniczy–gaśniczy,
a w blaszanym garażu lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.
Zaparkowanie samochodu przed tymi garażami może skutkować
opóźnieniem wyjazdu jednostki do zdarzenia.
Serdecznie prosimy o zastosowanie się do prośby.
Mieszkańcy Wiślicy pamiętajcie o tym, że tabliczka z numerem domu
powinna wisieć tak, aby była bardzo łatwo widoczna.
Pomoże to skrócić czas dojazdu służb ratowniczych do potrzebujących pomocy
np. Zespół Ratownictwa Medycznego szybciej dotrze do pacjenta,
który jest w stanie zagrożenia zdrowia bądź życia.
Często zdarza się tak, że służby ratownicze szukają podanego adresu,
a cenny czas mija.
Brak tabliczki z numerami domu lub słabo widoczna
utrudnia też pracę kurierom i listonoszom.
Zadbaj o to, żeby twoja tabliczka z numerem domu była dobrze widoczna z drogi.
Może mieć to ogromne znaczenie dla czyjegoś zdrowia, a nawet życia.
A teraz do rzeczy, czyli...
SPRAWOZANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VII KADENCJI
GRUDZIEŃ 2015
Na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej dyskutowane są tematy, zgodne z
kompetencjami poszczególnych Komisji, które później są przedmiotem obrad na Sesji.
Dlatego zdarza się, że jakaś ich część „przechodzi” przez wszystkie Komisje, a część nie.
Dlatego jeżeli dany temat nie pojawił się na Komisji, której radny/a nie jest członkiem,
zawsze jest możliwość zadania pytania na Sesji.
Posiedzenia Komisji we wrześniu odbywały się w następujących dniach:
 10.12. – Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w godz. od 1600 do 1855, był
dyskutowany temat z punktu 1), 7. – zadałam kilka pytań, 8., 9., ., sprawy bieżące,
 14.12. - Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego,
 15.12. - Prawa i Porządku Publicznego,
 16.12. - Kultury i Oświaty,
 17.12. - Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w godz. od 1600 do 1915, obradowano
nad punktami 1), 3. – zadałam kilka pytań, 8., 9., 10., 11. – zadawałam pytania, 12. –
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zadawałam pytania, 13., 14., 21., 22. – zadawałam pytania, 23., 24. – zadawałam pytania,
sprawy bieżące,
 29.12. od godz. 1500 do 1915 odbyła się XV Sesja, na której:
 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym – przyjęto jednogłośnie,
 Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 01.11.2015 r.
do 30.11.2015 r. – przyjęto jednogłośnie,
 były przedstawiane następujące tematy:
1) informacja n/t stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w
2015 roku, oraz propozycja zadań inwestycyjnych na 2016 rok – przyjęto
jednogłośnie,
 były podejmowane uchwały w sprawie:
1. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub
publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - przyjęto jednogłośnie,
2. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przy przyjęciu do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skoczów, oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i
przyznania określonej liczby punktów – przyjęto jednogłośnie,
3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Skoczów na
prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania - przyjęto jednogłośnie,
4. ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Skoczowa w zakresie podjęcia
działań zmierzających do poprawy sytuacji oświaty w Skoczowie oraz zbycia
nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10 w Skoczowie – przyjęto jednogłośnie, polegać
one mają na:
 przekształceniu Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 11 poprzez
przeniesienie siedziby Gimnazjum nr 4 w Skoczowie do budynku przy ul. Bielskiej 34,
 likwidacji Gimnazjum nr 2 w Skoczowie przy ul. Bielskiej 17 z jednoczesnym
zapewnieniem uczniom kontynuacji nauki w gimnazjum, które będzie miało siedzibę
przy ul. Bielskiej 34 lub w innych gimnazjach na terenie gminy Skoczów,
 przeniesieniu klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
z budynku przy ul. Mickiewicza 10 do budynku przy ul. Mickiewicza 11,
 zbyciu na rzecz Województwa Śląskiego budynku przy ul. Mickiewicza 10 z
przeznaczeniem na cele edukacyjne,
5. zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 w Skoczowie - przyjęto jednogłośnie,
dotyczy pkt. 4, chodzi o ewentualną zmianę siedziby szkoły z ul. Mickiewicza 11 na
ul. Bielska 34 z końcem roku szkolnego 2015/2016,
6. zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie - przyjęto jednogłośnie, dotyczy
pkt. 4, chodzi o ewentualną likwidację z końcem roku szkolnego 2015/2016,
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie - przyjęto jednogłośnie,
ma to związek z realizacją nowych zadań wynikających z kilku ustaw,
7. nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie - przyjęto
jednogłośnie, aktualizacja statutu w związku z zaprzestaniem wykonywania zadań
związanych z promocją Gminy Skoczów w kraju i za granicą oraz zadań z zakresu
polityki informacyjnej Gminy,
8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na 2016 rok,
9. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego - przyjęto jednogłośnie,
realizacja zadania własnego Gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
wspólnie z Gminami Powiatu Cieszyńskiego oraz Starostwem Powiatowym w Cieszynie
przekazuje się środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu
Gminy Skoczów w roku 2016 r. w kwocie 26.290 zł,
10. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej na 2016 rok - przyjęto jednogłośnie, udzielenie pomocy finansowej w
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kwocie 32.981 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Skoczów na rok
2016 dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, również jak w poprzednim przypadku to zadanie własne
Gminy,
11. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - przyjęto większością głosów,
byłam przeciw (18 za, 3 przeciw)
Cena/stawka brutto
01.02.201601.02.201531.01.2017
31.01.2016
5,24
5,17

Gospodarstwa domowe
1) cena 1 m3 dostarczonej wody
2) stawki opłaty abonamentowej – okres
dwumiesięczny

22,85

22,55

Jednostka
miary
zł/m3
zł/odbiorcę
- punkt

12. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - przyjęto większością głosów, byłam
przeciw (19 za, 2 przeciw),
13. zmiany uchwały nr V/21/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 stycznia 2015 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Przystosowanie układu komunikacyjnego na
terenie Gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 –
modernizacja mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S – ul. Bielska
w Skoczowie - przyjęto jednogłośnie, z uwagi na zastosowane rozwiązanie zamienne w
zakresie realizowanych robót oraz koniecznością uzyskania uzgodnień dla projektu
zamiennego, termin wykonania umowy na roboty budowlane uległ zmianie, w związku z
tym pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego w 2015 r. ulega zmniejszeniu do
kwoty 1.057.109 zł, natomiast płatność końcowa zostanie zrealizowana w 2016 r.,
14. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego
na realizację zadania pn. „Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy
Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 – modernizacja
mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S – ul. Bielska w Skoczowie”
- przyjęto jednogłośnie, tak jak w pkt. 13, płatność końcowa 142.891 zł, całkowita
kwota pomocy na podstawie zawartych umów na roboty budowlane, nadzór inwestorski
oraz nadzór autorski wynosi 1.198.228 zł,
15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Skoczowa obręb 5, przy ul. Kasztanowej - przyjęto jednogłośnie,
16. zmiany uchwały nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 października
2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Skoczów - przyjęto jednogłośnie,
17. przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Skoczowie - przyjęto jednogłośnie,
obręb 4 „Górny Bór” stanowiących działki drogowe dz. nr 376/1 o pow. 0,1457 ha i
dz. nr 377/3 o pow. 0,0075 ha, powstałe z podziału działek 376 i 377/2,
18. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Pogórzu - przyjęto jednogłośnie,
dz. nr 1328/2 o pow. 0,0531 ha,
19. zapewnienia wspólnej obsługi prawnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy
Skoczów - przyjęto jednogłośnie, z dniem 01.01.2016 r. zapewni Kancelaria Radcy
Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik z Cieszyna dla następujących jednostek: MZO,
MZD, OPS, SOSiR, Biblioteka Publiczna, MCK „Integrator”,
20. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Skoczowa
przyjęto większością głosów, byłam za (20 za, 1 przeciw), skarga rodziców uczniów
Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie z dnia 20.11.2015 r. na działalność Dyrektor Haliny
Gatner,
21. zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2015 rok – przyjęto jednogłośnie, chodzi o SOSiR,
22. zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2015 rok – przyjęto jednogłośnie, budżet Gminy
po zmianach wynosi:
Dochody, w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Wydatki, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Przychody

80.823.841,64
73.585.136,14
7.238.705,50
81.720.811,13
71.582.783,62
10.138.027,51
3.412.901,49
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zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Rozchody

2.515.932,00 zł

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty przychodami z tytułu:

896.969,49 zł

- zaciągniętych pożyczek

349.000,00 zł

- wyemitowanych papierów wartościowych

547.969,49 zł

23. zmiany uchwały nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Skoczowa w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 20152026 – przyjęto jednogłośnie,
24. uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2016 rok – przyjęto jednogłośnie,
25. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2016-2028 –
przyjęto jednogłośnie,
26. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skoczowa na 2016 r. – przyjęto
jednogłośnie,
27. skargi Pani Alicji Zatoń na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie z
dnia 14.11.2015 r. za ujawnienie danych osobowych, Komisja rozpatrzyła skargę,
wynikiem czego przedstawiła protokół i stwierdziła, iż skarga jest bezzasadna –
przyjęto większością głosów, byłam za (20 za, 1 wstrzymujący).
W styczniu nie będzie Komisji ani Sesji.








Plan posiedzeń Komisji Stałych oraz obrad Sesji w miesiącu lutym 2016 r.:
04.02. – Komisja Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
08.02. - Komisja Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
09.02. - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
10.02. - Komisja Kultury i Oświaty
11.02. - Komisja Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji
16.02. – XVI Sesja Rady Miejskiej

Począwszy od VIII Sesji Rady Miejskiej, czyli od dnia 31 marca 2015 r. jest możliwość
uczestniczenia w posiedzeniach sesji poprzez jej oglądanie on line w internecie, w każdy
trzeci wtorek miesiąca od godz. 1500 pod adresem: www.radamiejska.skoczow.pl, gdzie
znajduje się również archiwum nagrań.
Kolejny numer „Okiem
styczniową przerwę.

Radnej...”

będzie

dostępny

w

marcu

2016

r.,

ze

względu

na

Zapraszam do zapoznania się z ofertą imprez, wydarzeń kulturalnych oraz filmów jakie
przygotowało w miesiącu styczniu oraz lutym Miejskie Centrum Kultury „Integrator” dostępnych
na stronie internetowej www.mck.skoczow.pl oraz w siedzibie przy ul. Mickiewicza 9.
Pozdrawiam serdecznie 
Michalina Gociek-Salamon
Radna Rady Miejskiej Skoczowa VII Kadencji
Wiślica, dnia 22 stycznia 2016 r.
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