
Protokół Nr IX/2003
z IX nadzwyczajnej  sesji  Rady Miejskiej w Złotym Stoku odbytej w sali widowi-
skowej Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku przy ul. 3 Maja 10

dnia  30  maja   2003 r.

Godz. rozpoczęcia 1030, zakończenia: 1245.
 
Stan Rady: 15 radnych, obecni: 12 radnych, nieobecni:

E. Starżyk
M. Stępkowska
B. Król

Ponadto w obradach uczestniczyli:
1. Stanisław Gołębiowski – Burmistrz Złotego Stoku
2. Wojciech Giża – Z-ca Burmistrza Złotego Stoku
3. Agata Pawłowska-Król – Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół
4. Sołtysi wg załączonej listy obecności.
5. Wojciech Kupczak – nauczyciel z SZS w Złotym Stoku
6. Młodzież z Gimnazjum w Złotym Stoku

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i powitanie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie i przyjęcie następującego porządku obrad.

1) Funkcjonowanie organu samorządowego jakim jest Rada Miejska Gminy Złoty
Stok  - przedstawi Przewodniczący Rady Miejskiej + Przewodniczący poszczegól-
nych Komisji),

2) Funkcjonowanie organu wykonawczego Gminy – przedstawi Burmistrza Złotego
Stoku,

3) Dyskusja.
4) Wnioski i interpelacje młodzieży oraz radnych.

4. Zakończenie sesji.

Ad. 1, 2 i 3
Otwarcie obrad i przyjęcie porządku dziennego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Tichanowicz o godz. 10.30 otworzył IX sesję Rady
Miejskiej. Po przywitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał. Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag i przyjęto
go jednogłośnie.

Ad. 3.1
Funkcjonowanie organu samorządowego jakim jest Rada Miejska Gminy Złoty Stok
-  przedstawił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  +  Przewodniczący  poszczególnych
Komisji).

Przewodniczący Rady Miejskiej przybliżył zebranym funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej
komisji.
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Przewodniczący poszczególnych Komisji poinformowali o składach swoich komisji oraz o
zakresach działania i planach pracy.

Ad. 3.2
Funkcjonowanie organu wykonawczego Gminy.

Burmistrz poinformował o swoim funkcjonowaniu i działalności Urzędu Miejskiego.

Ad. 3.3. i  Ad. 3.4
Dyskusja. 
Wnioski i interpelacje młodzieży oraz radnych.

S. Kozdrowski zapytał młodzież o potrzebę powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Dzieci wypowiadały się pozytywnie, dlatego Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z
ustawą  o  samorządzie  gminnym,  Rada  Miejska  może  powołać  młodzieżową  radę  na
wniosek zainteresowanych.

D. Kościółek  zapytał, czy będzie budowane podwórko szkolne; w tej chwili dzieci nie mają
gdzie usiąść i spędzić przerwy.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że zgłoszono mu już ten temat, jest to bardzo istotna sprawa ,
rzeczywiście nie ma takiego miejsca koło szkoły.

Burmistrz wyjaśnił, że (jeśli Bank Millenium zatwierdzi) Gmina otrzyma dotację na II
etap inwestycji „Budowa hali sportowej - zaplecze” i jednym z zadań jest uporządkowanie
terenu. Jeśli uda się coś zaoszczędzić, będzie można zrobić podwórko szkolne.

A. Kościółek poinformował, że do czerwca br. można składać wnioski o dotację z fun-
duszu „SAPART” na realizację małych inwestycji (ścieżek rowerowych i boisk)

W. Wieja wnioskował o rozpisanie wśród młodzieży konkursu na zagospodarowanie  pod-
wórka szkoły.

Burmistrz wyjaśnił, że zagospodarowanie terenu nie może być realizowane w oparciu o
projekt przygotowany przez młodzież, musi to zrobić osoba uprawniona, lecz może to wy-
konać na podstawie szkicu dzieci.

Proponuje ogłosić konkurs na nazwę GIMBUSA oraz na sale gimnastyczną.

W. Wieja stwierdził, że nagrody pobudzają, dzieci chciałyby usłyszeć czy nagrody będą?

J. Tichanowicz wnioskował o ogłoszenie konkursu na nazwanie Kamieniołom – funduje
nagrodę dla zwycięzcy.

Karol Bochenek wnioskował o wykonanie parkingu rowerowego koło szkoły, a D. Kości-
ółek stojaków rowerowych koło  większości sklepów.
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Michał Plantos wnioskował o wybudowanie rampy do jazdy na rolkach (beton 10 m/20
m).

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że wszystkie tego typu propozycje będą mogły być zapisane w
strategii Gminy, na ręce W. Wieji złożył prośbę o zorganizowanie spotkania z młodzieżą
w budynku szkoły i przygotowanie ważnych propozycji, których być może nie zauważa
się, a są godne przeanalizowania.

K. Bochenek zgłosił, że dzieci nie mając gdzie jeżdżą po chodnikach i jezdniach, a przez
to są spisywane przez policję.

Wychowawca W. Kupczak wyjaśnił, że  dla młodzieży bez opieki stadion jest obiektem
zamkniętym, udostępnianym tylko zorganizowanym grupom, a klucze posiadają tylko wy-
znaczone osoby.

Roksana Kowalska zgłosiła konieczność zajęcia się włóczącymi się bezpańskimi psami.

Burmistrz mówił  o  bardzo wysokich kosztach akcji  wyłapywania psów, jednak jest  to
problem i trzeba będzie go rozwiązać.

Karolina Tomasik  zapytała, czy będą organizowane zajęcia podczas wakacji dla pozosta-
jących w mieście dzieci.

Burmistrz wyjaśnił, że CKiP będzie organizowało lato w mieście. Będą zorganizowane 2
wycieczki: dla Gimnazjum do Pragi i dla dzieci mniejszych do skalnego miasteczka.

S. Kozdrowski wyjaśnił, że podczas wakacji (6.07) organizowany będzie młodzieżowy
rajd rowerowy.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  Redaktor  Naczelny Tygodnika Powiatu  Ząb-
kowickiego Pan E. Makuła planuje zorganizować w Złotym Stoku Festyn w parku miej-
skim.

R. Kowalska prosiła o naprawę huśtawek na placu zabaw na ul. Sienkiewicza (wymiana
desek i wmurowanie huśtawek w ziemię).

M. Plantos wnioskował, że jeśli  koszt wynajęcia hycla jest tak wysoki, proponuje zor-
ganizować zbiórkę pieniędzy.

Magdalena Marmura zapytała, czy w Złotym Stoku powstanie kawiarenka internetowa?

Z-ca Burmistrza  wyjaśnił,  że  miał  sygnały od 2 osób (jedna w Rynku, jedna na ul.  3
Maja), jednak zamierzenie to jest to dopiero w fazie planów, gdyz wymaga duzych nakła-
dów na zakup sprzętu..

Michał  Plantos  wnioskował  o  wykonanie przejścia  dla  pieszych między budynkiem 3
Maja 35 i boiskiem sportowym.

Burmistrz wyjaśnił, że znajdują się tam działki budowlane i być może zostaną sprzedane.
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R.  Kowalska  wnioskowała  o  systematyczne  dyżurowanie  strażnika  miejskiego  na
przejściu, gdyż zdarzają się sytuacje, że małe dzieci przechodzą same i narażone są na b.
duże niebezpieczeństwo.

Burmistrz wyjaśnił  chwilową nieobecność strażnika,  gdyż zmuszony był wysłać go na
szkolenie.

W. Kupczak, zaproponował, aby w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa
pieszych na osiedlu Chemików, wprowadzić tam „strefę miejską”, co skutkować będzie
pierwszeństwem pieszego przed samochodem.

Burmistrz stwierdził, że wniosek zostanie rozpatrzony.

M. Plantos i  D. Kościółek oraz K. Bochenek wnioskowali   o wybudowanie w Złotym
Stoku boisk do koszykówki i zorganizowanie szkółki siatkarskiej.

W. Kupczak wyjaśnił, że  taką szkółkę można zorganizować w ramach uczniowskiego
klubu sportowego.

H. Gawłowski poinformował, że planowane jest przeniesienie środków z CKiP do dys-
pozycji Dyrektora Szkoły na prowadzone sekcje na sali gimnastycznej.

Ad. 4
Zakończenie sesji.

W związku z wyczerpaniem spraw, Przewodniczący Rady o godz. 1245 zakończył obrady.

        Przewodniczący Rady
Jerzy Tichanowicz
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