PROTOKÓŁ VI/2011r.
z przebiegu obrad VI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 20 maja 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 10:00 do 15:00.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto uchwały nr od VI/38/2011r. do VI/47/2011r.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Ryszard Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza
Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
Alina Słowikowska – protokolant
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Piotr Kaczkowski otworzył VI zwyczajną sesję
Rady Gminy Lubrza, przywitał wszystkich przybyłych na obrady i stwierdził prawomocność
posiedzenia.
Odnośnie pkt. 2
Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poinformował, że są propozycje zmian do porządku
obrad, wprowadzenie dodatkowych punktów. Następnie poprosił by inicjatorzy tych zmian,
przedstawili, czego one dotyczą.
 Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubrza na lata 2011-2020, jako pkt. 11- przedstawiła tą uchwałę Skarbnik
Gminy Pani Helena Domagała,
- zmiana dotyczy kwoty wolnych środków, które są wyższe niż te zakładane w
projekcie i przyjęte w budżecie o 242.000,-zł, a tym samym zmniejsza się zapotrzebowanie na
środki z kredytu, przedstawia to załącznik nr 1. do uchwały;
 Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach, jako
pkt. 12- przedstawiła te uchwałę Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Przewłocka,
- podjęcie tej uchwały jest sprawą czysto formalną ponieważ taka uchwała została
już przyjęta przez Radę w lutym, chodzi o to by uchwała została w tzw. obrocie prawnym tzn.
by nie została uchylona. Nadzór badając tą uchwałę, stwierdził, że zgodnie z ustawa o
związkach zawodowych projekt w/w uchwały nie był skonsultowany z pozostałymi
związkami zawodowymi. W związku z tym zwróciliśmy się o opinię do pozostałych
związków zawodowych i na dzień dzisiejszy posiadamy opinię 3 związków zawodowych,
dotyczącą podejmowanej uchwały.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi
Nowa Wioska – pkt. 13,
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi
Zagórze- pkt 14- obie te uchwały przedstawiła Pani Danuta Hołowaty Inspektor w
Urzędzie Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Piotr Kaczkowski poddał pod
głosowanie nowy proponowany porządek obrad.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja z prac Wójta między sesjami.

4. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami
5. Rozpatrzenie sprawy odwołania od wyborów sołeckich w miejscowości Przełazy i
podjęcie stosownej uchwały.
6. Podjęcie uchwały o w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia
dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza.
8. Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich
obwodów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie nadania statutów
jednostkom pomocniczym-sołectwom Gminy Lubrza.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubrza na lata 2011 – 2020
12 Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mostkach
13 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
obrębie wsi Nowa Wioska
14 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
obrębie wsi Zagórze
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
17. Dyskusja i wnioski.
18, Zakończenie obrad sesji
stan radnych 12/15
Porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach za, 1- wstrzymującym;
Odnośnie pkt. 3.
Informacja z prac Wójta między sesjami.
Do przekazania informacji z prac wójta między sesjami zobowiązał się Pan Ryszard
Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza.
Wójt zdał relację z tego co wydarzyło się w okresie między sesjami:
 uczestnictwo w Krajowym Zjeździe Wójtów w Poznaniu, na którym poruszano i
omawiano wiele ważnych spraw , z którymi borykają się samorządy,

- problemy szkół, dróg,
- relacje starostwo-gmina,
- rozdzielnictwo środków- małe gminy spychane na margines, drogi gminneremonty- różne skale przydzielania środków
- spisywano wspólne postulaty, spotkania trójstronne na szczeblu Warszawa,
Ministerstwo,
- Wójt został wybrany do jednej z komisji;
 wyjazdy w teren, kontakty z radnymi, mieszkańcami gminy- poruszano tematy nurtujące
nas wszystkich;
 przygotowanie i organizacja imprezy plenerowej w Boryszynie- ZLOT-u, status
imprezy masowej, impreza pierwszy raz przygotowana w nowej formie, cel tego był
jeden, zminimalizować koszty, zadbać o frekwencje, wynik ekonomiczny bardzo
pozytywny, na tu przekłada się praca wielu ludzi, którym należą się podziękowania, za
ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji imprezy, to że się udało jest sukcesem
wspólnym nas wszystkich;
 szkoła Mostki- zmiana w ilości oddziałów, Pani Maczalska, która przejmuje szkołę,
zajmie się oddziałami 1-3 i oddz. przedszkolnym, a nie jak wcześniej deklarowała 1-6,
dzieci z klas 4-6 (12- dzieci) będą dojeżdżać do szkoły w Lubrzy, w związku z tym w
obecnym budynku zajmowanym przez szkołę, będzie wyłączone piętro( ogrzewanie,
oświetlenie), klasy i przedszkole będą zlokalizowane na jednym poziomie;
 sześciolatki w szkole w Lubrzy- z przedszkola przejdą dzieci do szkoły, tym samym
zwiększy się liczba miejsc w przedszkolu dla 3-latków, stanowisko rodziców na tak,
trwa adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na przyjęcie sześciolatków;
 firma Hosa- stacja uzdatniania wody w Mostkach, firma nie wywiązała się z kontraktu
w kwestii stosowania zamienników w instalowanych urządzeniach, bez uzgodnienia,
złej jakości, niezgodne z projektem, zostali zobowiązani do demontażu tych
zamienników i zamontowania właściwych zgodnych z projektem;
 liczne spotkania z dyrektorami szkół, sołtysami, wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego
w sprawie składanego wniosku na dofinansowanie imprezy masowej- ZLOT-u,
wystąpiliśmy o kwotę 50 tys. zł., Pani Marszałek odmówiła, nie otrzymaliśmy ich, ale
będziemy w tej sprawie jeszcze monitować;
 wypowiedziana umowa dla radcy prawnego , prowadzimy rozmowy z Panią adwokat w
sprawie obsługi prawnej;
 zebrania rady sołeckiej w Lubrzy- projekt odnowy wsi, jeden projekt- stadion sportowy
i wszystko związane z infrastrukturą obiektu- ławki, szatnie, piłkochwyty, nawodnienie,
drugi projekt - GOK- modernizacja, remont, nasz wkład- 100 tys. zł, lub wybudowanie
nowego obiektu w pobliżu siedziby Zakładu Budżetowego, było by to bardziej
wskazane ze względu na lepsza lokalizację , sprawa parkingu, sprzedaż obecnego
budynku GOK-u.
Odnośnie pkt. 4.
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski w pierwszej kolejności omówił:
 analizę oświadczeń majątkowych za rok 2010 złożonych przez radnych, następnie
 uczestnictwo w posiedzeniu Komisji d.s. kultury, oświaty i sportu, na którym omawiano
organizację Zlot-u przez GOK i bibliotekę, a także sprawę dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli;
 problem parkowania samochodów na ul. Świebodzińskiej naprzeciwko GOK-u,
parkujące samochody stwarzają duże zagrożenie dla ruchu i należy tą sprawę pilnie
rozwiązać;

 informacja od pełnomocnika Komisji przeciwdziałania alkoholowego odnośnie
zakupionego sprzętu na place zabaw w roku 2011, w poszczególnych miejscowościach,
Buczyna- nowy plac- 33.051 zł., Staropole- doposażenie= 2.196,-zł., Przełazy- Laski –
15.306,-zł., Boryszyn, Bucze – 4.673,-zł. i Mostki - w trakcie realizacji .
Następnie Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski udzielił głosu Panu Kazimierzowi
Krajczyńskiemu, radnemu powiatowemu. Pan Krajczyński poinformował o ważniejszych
sprawach nad , którymi aktualnie pracuje starostwo:
- reorganizacja w szkołach ponadgimnazjalnych, powołano Zespól Szkół Świebodzinie- jeden
dyrektor, w Zbąszynku także powstaje zespół szkół i przechodzi pod zarząd Burmistrza
Zbąszynka ;główny powód reorganizacji w oświacie- szukanie oszczędności z uwagi na
zmniejszenie subwencji o -1.752 tys. zł;
- sprzedano szpital w Świebodzinie, w przetargu ograniczonym, firmie, która go obecnie
prowadzi, za kwotę –9.560tys.zł., z czego ponad 6 mln. pójdzie na spłatę zadłużenia szpitala,
a pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup przez starostwo budynku na rodzinny dom
dziecka;
- rozstrzygnięto przetargi na remonty dróg powiatowych, ekipy zaczynają prace w m-cu
czerwcu, na drodze Ługowo-Lubrza.
Odnośnie pkt. 5.
Rozpatrzenie sprawy odwołania od wyborów sołeckich w miejscowości Przełazy i
podjęcie stosownej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
rozpatrzenie sprawy odwołania od wyborów sołeckich w miejscowości Przełazy i podjęcie
stosownej uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał fragmenty protokołu Nr3/2011 Komisji Rewizyjnej z dnia
14.04.2011r.( który stanowi załącznik do niniejszego protokołu) w treści dotyczącej
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie protestu wyborczego
mieszkańców Przełaz, na nieprawidłowe przeprowadzenie wyborów na sołtysa w dniu
26.02.2010r.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
odrzucenia protestu wyborczego i odmowy unieważnienia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
w Sołectwie Przełazy, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
.

- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,

Odnośnie pkt. 6.
Podjęcie uchwały o w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do cen
wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do cen wody
i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz szczegółową kalkulacje cen i
stawek opłat oraz opinia Wójta Gminy Lubrza dotycząca taryf stanowią załącznik do
protokołu.
Głos zabrał Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Pan Mirosław Ociepa,
informując iż dnia 19 kwietnia 2011r. samorządowy Zakład Budżetowy złożył do Wójta

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, w związku z tym przedstawia:
- projekt stosownej uchwały
- sprawę konstrukcji taryf,
-spostrzeżenia towarzyszące przy konstrukcji taryf,
- wyniki kosztowe utrzymują się na średnim poziomie krajowym.
W Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 2006r. są określone zasady i sposób konstrukcji
taryf, obowiązujące w całej Polsce i zgodnie z tymi przepisami zostały sporządzone tabele
taryf przez Samorządowy zakład Budżetowy.
W uchwale wnioskujemy o zatwierdzenie taryf i dopłat, nowością jest opłata abonamentowa,
za zainstalowane urządzenie pomiarowe środki pochodzące z tej opłaty, przeznaczone będą
na wymianę urządzeń pomiarowych.
Pan Dyrektor przedstawił dane statystyczne dotyczące z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w naszej gminie w zestawieniu ze Świebodzinem i tak:
- długość sieci wodociągowej – 30%
- w stosunku do Świebodzina,
- ilość przepompowni
- 110% -/-/-,
- ilość mieszkańców
- 10% -/-/-,
- sieć kanalizacyjna
- 35% -/
-/Z analizy danych statystycznych zgromadzonych podczas pracy przy konstrukcji taryf,
nasuwa się jeden wniosek w odniesieniu do naszej gminy, zbyt mała ilość odbiorców w
stosunku do długości sieci, co powoduje, że koszt jednostkowy jest wysoki.
Następnie głos zabrała Pani Ewa Graf Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, która
przedstawiła stanowisko komisji odnośnie proponowanych taryf. Komisja nie wyraziła zgody
na proponowane stawki za odprowadzanie ścieków po dopłacie netto dla
–odbiorców indywidualnych - 7,86;
propozycja komisji - 7,62;
- pozostali odbiorcy
- 12,86;
propozycja komisji – 8,25;.
Wywiązała się krótka dyskusja odnośnie nowych taryf, w toku dyskusji poruszano
następujące problemy:
- pytania do Dyrektora Ociepy, o koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
zakładu,
- zasady rozliczania ze wspólnotami mieszkaniowymi,
- o stawki obowiązujące w innych gminach,
- ilość odprowadzanych ścieków do oczyszczalni zarówno przez indywidualnych, jak i przez
przedsiębiorców, w skali roku ,
- o możliwości różnicowania stawek dla przedsiębiorców, np. od dochodów- odp. nie
,niezgodne z prawem.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się do radnych o konkretne
propozycje odnośnie stawek, aby poddać to pod głosowanie.
Radna Pani Barbara Orkisz zaproponowała następujące stawki netto po dopłacie:
- cena za dostarczaną wodę
- 3,62 zł/m3 – dla wszystkich odbiorców,
- cena za odprowadzane ścieki - 7,62 zł/m3 – dla gospodarstw domowych,
- cena za odprowadzane ścieki - 10,86 zł/m3- dla pozostałych odbiorców,.
Pani Graf oświadczyła, że komisja budżetu i finansów popiera propozycje Pani Orkisz.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poddał pod głosowanie propozycje stawek , które
przedstawiła Pani Barbara Orkisz:
Stawki zostały przyjęte przy 11 głosach za, 1- wstrzymującym;

Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, z nowymi
zatwierdzonymi stawkami, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za,- 1-przeciw,
Odnośnie pkt. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza.
Uchwałę przedstawiła Pani Danuta Hołowaty Inspektor w Urzędzie Gminy. Pani Hołowaty
poinformowała, że w związku z likwidacją Publicznej Szkoły w Mostkach, należy dzieciom z
Mostek zapewnić dostęp do szkoły publicznej, dlatego konieczna jest reorganizacja sieci
szkół, a więc podjęcie przez .Radę Gminy stosownej uchwały. Następnie Pani Hołowaty
odczytała uchwałę w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza, która stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poddał pod głosowanie w/w uchwałę:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,Odnośnie pkt. 8.
Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza.
Uchwałę przedstawiła Pani Danuta Hołowaty Inspektor w Urzędzie Gminy. ani Hołowaty
wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca sieć oddziałów przedszkolnych. Z uwagi na to, że
od 01 września 2011r. oddział „O „ powstaje w szkole w Lubrzy, należy podjąć uchwałę
ustalającą sieć oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Lubrza, wynika to z ustawy o
systemie oświaty.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: ustalenia
planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Lubrza, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za,- 1-przeciw,
Odnośnie pkt. 9
Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom
pomocniczym-sołectwom Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom
pomocniczym-sołectwom Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym-sołectwom Gminy
Lubrza, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,-

Odnośnie pkt. 10
Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów poinformowała, że komisja po zapoznaniu się z
uchwałą, pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w budżecie na rok 2011.
Pani Skarbnik Helena Domagała omówiła zmiany w uchwale w stosunku do uchwały
pierwotnej przedstawionej na posiedzeniu komisji. Wyjaśniła, że chodzi tu o kwotę- 54.405,zł., wpłynęła informacja o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone –zwrot podatku
akcyzowego dla rolników, i należy to jak najszybciej zrealizować.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,-

Odnośnie pkt. 11
Podjecie uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubrza na lata 2011 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubrza na lata 2011 – 2020.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2011 – 2020,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,Odnośnie pkt. 12
Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach, która stanowi załącznik do protokołu i poddał
pod głosowanie:
Zgodnie z Art.25a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który mówi,
że:” Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono
jego interesu prawnego” , radna Pani Joanna Piercewicz, która jest nauczycielem w Szkole
Podstawowej w Mostkach, została wyłączona z głosowania nad uchwałą.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za,
Odnośnie pkt. 13
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi
Nowa Wioska
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi
Nowa Wioska.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi Nowa Wioska,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,-

Odnośnie pkt. 14
Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi
Zagórze.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały o w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi
Zagórze.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi Nowa Wioska,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
-uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,Odnośnie pkt. 15
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad
tj. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Stanisław Kuczyński - Mostki
 zapytał dlaczego Pani Urszula Machalska zmieniła swoją decyzję odnośnie przejęcia
szkoły w Mostkach, nie jak pierwotnie deklarowała , że przejmuje klasy 1-6 wraz z
oddz. przedszkolnym, tylko klasy 1-3 i oddział przedszkolny.
Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała wyjaśniła, że dwie zasadnicze sprawy były powodem
zmiany decyzji przez Panią Machalską,
- pierwsza to błędna informacja uzyskana od prawnika, że prowadząc szkołę niepubliczną po
upływie dwu lat nabędzie praw do nauczycielskiej emerytury, co mija się z prawdą gdyż w
momencie przejścia na działalność gospodarczą, emerytura obowiązuje na zasadach
ogólnych;
- druga sprawa to fakt iż w nowym roku szkolnym, nie będzie utworzona klasa czwarta
ponieważ uczennica z klasy trzeciej nie otrzyma promocji do klasy czwartej.
Radny Maciej Flejsierowicz- Mostki
 zapytał dlaczego o zmianie decyzji nie poinformowano i nie skonsultowano jej
wcześniej z mieszkańcami, może byłaby możliwość ogłoszenia konkursu na
prowadzenie szkoły w zakresie klas 1-6; dlaczego Gmina bez dyskusji przystała na
zmianę wersji Pani Maczalskiej;
Odpowiedzi udzielił Wójt Pan Ryszard Skonieczek, wyjaśniając, że Pani Maczalska o swojej
decyzji poinformowała na spotkaniu u Wójta i wszyscy byli tym zaskoczeni, niestety nie ma
możliwości przymusu Pani Maczalskiej do zmiany decyzji. Jednocześnie Pani Maczalska
zobowiązała się osobiście poinformować lokalne środowisko o swojej decyzji, zapewniła też,
że jest po rozmowach z rodzicami i przystali na to.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zaproponował, aby radni w osobach Pan Kuczyński i
Pan Flejsierowicz zorganizowali spotkanie w szkole w Mostkach z rodzicami, Wójtem i radni
też mają być obecni. Ustalono termin spotkania we wtorek tj. 24.05.2011r. godz. 18-ta.
Radna Ewa Graff – Lubrza
 popiera propozycję rozpisania konkursu na prowadzenie szkoły w Mostkach.
Głos zabrała Pani Skarbnik i poinformowała, że na rozpisanie konkursu jest już mało czasu,
co w efekcie może doprowadzić do kompletnej likwidacji szkoły, a poza tym procedura
zgłoszeniowa przejęcia szkoły przez Panią Maczalską jest w toku. Należy jeszcze
przygotować umowę w sprawie dotacji dla szkoły, wykonać niezbędne remonty w celu
adaptacji pomieszczeń na potrzeby szkoły.

Padły także propozycje, że może zostawić jako szkołę publiczną klasy 1-3, filia szkoły w
Lubrzy, byłoby to gwarancją istnienia szkoły.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zaproponował, aby radni w osobach Pan Kuczyński i
Pan Flejsierowicz zorganizowali spotkanie w szkole w Mostkach z rodzicami, Wójtem i radni
też mają być obecni. Ustalono termin spotkania we wtorek tj. 24.05.2011r. godz. 18-ta.
Sołtys Piotr Operchał Mostki
 zapytał czy jest możliwość przejęcia przez radę sołecką od PZW kanału w Mostkach
Wójt Pan Ryszard Skonieczek odpowiedział, że niestety nie ma takiej możliwości ze
względów prawnych, może to zrobić tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą.
Radna Ewa Graff – Lubrza
 zapytała co dzieje się w sprawie ścieżki rowerowej dzierżawionej przez Pana
Kondrackiego.
Pani Sekretarz Katarzyna Przewłocka poinformowała, że w tej sprawie prowadzone są
rozmowy zarówno z panem Kondrackim, wodniakami.
Sołtys Ryszard Operchał Przełazy
Zaprosił wszystkich do Przełaz by zobaczyli wykonany własnym sumptem, przy dużym
zaangażowaniu mieszkańców- pomost na plaży, który kosztował – 6tys.zł.
Sekretarz Pani Katarzyna Przewłocka wyjaśniła sprawę kąpielisk na plażach. Reguluje to
ustawa o organizacji kąpielisk, bardzo restrykcyjna. Kąpielisko może powstać wówczas, gdy
będzie organizator, który będzie za to odpowiadał, zagospodarowanie, bezpieczeństwo. Na
dzień dzisiejszy organizacja kąpieliska dla gminy to są duże koszty, dlatego mamy na razie
tylko plaże bez kąpielisk.
 Wnioski złożone na piśmie:

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 20.05.2011

Data,
podpis osoby
przyjmującej wniosek

1.

Radny/a Piotr Kaczkowski - Boryszyn
Wnioskuję o:


wycięcie krzewów przy drodze relacji StaropoleWysoka,
Przekazano .....................................


ponowne przypomnienie o usunięciu pnia w parku w
Boryszynie,

Przekazano .....................................


przypomnienie o pasach poziomych (malowanie) na osi
jezdni oraz przejść dla pieszych (droga Lubrza,
Boryszyn)
Przekazano…………………………..


przypomnienie o niedokończonym projekcie budowy
drogi w miejscowości Boryszyn w związku z
zakończeniem budowy kanalizacji,
Przekazano …………………………..



uregulowanie zjazdu z drogi asfaltowej relacji ZarzyńBoryszyn ( przy boisku),

Przekazano ……………………………….
 uporządkowanie chodnika relacji Staropole-Boryszyn
Przekazano ……………………………….
2.

Radny/a Krzysztof Gadawski - Lubrza


prośba o dostarczenie 6 wywrotek szlaki na remont ulicy
Leśnej oraz osiedla (Podlas), ze swojej strony wraz ze
współmieszkańcami zobowiązuję się wyrównać i rozplantować
szlakę, dziękujemy za dostarczoną już szlakę, którą
zagospodarowaliśmy,

Przekazano .....................................


prośba mieszkańców oś. Podlas oraz ul. Leśnej od strony
stadionu, o uregulowanie z energetyką oświetlenia ulicznego,
od posesji Pana Kozaka do Leśniczówki, obecnie w nocy nie
ma tam oświetlenia, a w pozostałej części miejscowości jest,
co niepokoi wyżej wymienionych mieszkańców,

Przekazano ......................................
3.

Radny /a Halina Laufer- Zagórze


prośba o zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku PKS

Przekazano .......................................
4.

Radny/a Małgorzata Ozimkowska – Nowa Wioska


wnioskuję o pozyskanie gruntów przy jeziorze Goszcza, które
obecnie są dziką plażą, a ich właścicielem jest Urząd
Marszałkowski, będąc właścicielem tego terenu, Urząd Gminy w
Lubrzy umożliwi mieszkańcom dalszą opiekę nad plażą i dbanie o
jej wizerunek

Przekazano…………………………..

5.

Sołtys- Okopna Lidia – Nowa Wioska


prośba o nawiezienie piasku na plażę oraz boisko do siatkówki
plażowej w Nowej Wiosce, przed sezonem letnim,

Przekazano……………………………
6.

Sołtys – Grzegorz Iwanicki – Staropole



prośba o załatanie dziur na jezdni w Staropolu,
oczyszczenie chodnika od Staropola do Boryszyna i pobocza przy
chodniku,
Przekazano …………………………….
7.

Radny /a Barbara Orkisz – Bucze


wnioskuję o założenie lampy oświetleniowej ulicznej w
miejscowości Bucze nr 1, która została zapisana i zatwierdzona w
budżecie na rok 2011,

Przekazano ……………………………..


wnioskuję o umiejscowienie, ulokowanie Pana Wiesława
Kamejsza w mieszkaniu komunalnym, które ma powstać w
miejscowości Bucze, Pan ten pomieszkuje w starej mleczarce bez
wody, światła, ogrzewania i bez zameldowania,

Przekazano ………………………………

Odnośnie pkt. 16.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony godzinę przed sesją, bez jego
odczytywania
-protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przy 12 głosach za-,

Odnośnie pkt. 17,
Dyskusja i wnioski.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał apel ,( stanowi załącznik do protokołu)
Gminy Leśna, którą dotknęła klęska powodzi, odbudowywanie zniszczeń wymaga czasu i
dużych środków finansowych dlatego proszą o wsparcie.
Pan Krzysztof Gadawski poinformował zebranych, że w szkole w Lubrzy odbył się turniej
piłki ręcznej i dziewczyny ze szkoły w Lubrzy zajęły I miejsce i w związku z tym mają
zapewniony udział w mistrzostwach Polski.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się do sołtysów by zajęli się bliżej sprawą
funkcjonowania świetlic wiejskich tzn.:
-organizacja imprez, stawka za wynajem, jak to się ma do kosztów utrzymania tj. wywóz
nieczystości , energia ,opał itp. Chodzi o to by mieć nad tym większą kontrolę.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek poruszył jeszcze kwestię dzikich wysypisk śmieci na terenie
naszej gminy, wywóz fekalii na dziko, żeby zwracać na to szczególną uwagę i zgłaszać takie
rzeczy. Tylko w taki sposób będzie można temu zapobiegać i chyba wszystkim nam powinno
na tym zależeć, by nasze otoczenie było czyste i bezpieczne.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji
oraz dokonał oficjalnego zamknięcia VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokołowała:
Alina Słowikowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

