PROTOKÓŁ VII/2011r.
z przebiegu obrad VII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 10:00 do 15:10.
W sesji udział wzięło 14 radnych na stan 15, 1 radna nieobecna usprawiedliwiona, 1 radny
spóźnienie usprawiedliwione.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto uchwały nr od VII/48/2011r. do VII/52/2011r.
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 VII 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 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony
powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy jako pkt 8, uchwałę przedstawiła Pani Danuta Hołowaty Inspektor
w Urzędzie Gminy, - dotyczy budynku szkoły w Mostkach. Pani Machalska wystąpiła z
wnioskiem o dzierżawę budynku szkoły, na prowadzenie szkoły niepublicznej. Za
bezprzetargowym trybem przemawia fakt , że w budynku będzie prowadzona
działalność oświatowa, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej;
 Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubrza na lata 2011-2020, jako pkt 9,
przedstawiła tą uchwałę Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała, , zmiana w załączniku nr 1
w kolumnie przewidywane wykonanie w roku 2010- należy wstawić faktyczne wykonanie w
roku 2010- sugestia RIO , będzie to podstawą do zaciągnięcia kredytu;
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. Podjęcie uchwały o w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

- omówienie sprawozdania finansowego za rok 2010,
- omówienie realizacji budżetu za rok 2010,
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
- przedstawienie uchwały R.I.O w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2010 wraz z informacją o
stanie mienia Gminy Lubrza
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
- przedstawienie opinii składu orzekającego R.I.O w Zielonej Górze o wniosku
Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi.
7.

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetowych na 2011r

8.

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony
powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

9.

Uchwała sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubrza na lata 2011-2020

10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
12. Dyskusja i wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.
stan radnych 13/15
Porządek obrad został przyjęty przy 13 głosach za,
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:
 wyjazdy na szkolenia, konferencje, tam gdzie toczą się rzeczy ważne, zapadają decyzje,
ale niestety jest to uzależnione od ceny, traktujemy to selektywnie i z rozwagą;
 sprawy bieżące- organizacja Nocy Nenufarów- 16.07.2011r. Przylep ośrodek
Uniwersytetu Zielonogórskiego, związana z tym cała procedura- sprawa udostępnienia
ośrodka od UZ, bezpieczeństwo imprezy, o formie imprezy decyduje głównie czynnik
ekonomiczny, widowisko zostanie przygotowane przez mieszkańców i grono
pedagogiczne, uporządkujemy ośrodek za udostępnienie terenu, wychodzimy z imprezą
poza miejscowość po to by uchronić płytę boiska przed dewastacją , rozjazd w dwie
strony, miejscowość zostanie odciążona od natłoku pojazdów. Został złożony wniosek
do Euroregionu o pozyskanie środków na dofinansowanie imprezy, ( chodzi o kwotę

kilkudziesięciu złotych) , plus wpływy z gastronomii, to w znacznym stopniu zasiliłoby
naszą kasę, biletowanie pod znakiem zapytania;
 Zlot Miłośników Fortyfikacji – impreza wypadła nieźle, szerzej omówi to Pan Roźniata;
 sprawa mieszkań socjalnych – wyjazdy do Gorzowa do ARiMR gdzie zabiegamy o
przejęcie budynku w Zagórzu i staramy się o środki na modernizację tego budynku, w
którym chcemy umieścić ludzi , którzy sobie nie radzą życiowo, musimy wszystko
załatwić do końca czerwca;
 pojawiły się toalety przenośne na plażach w Lubrzy i Przełazach, widoczne są zmiany
jeżeli chodzi o czystość i porządek w Lubrzy w parku i na placu przy czołgu- zasługa
sołtysa;
 sprawa niepełnosprawnej Pani w Mostkach – inicjatywa sołtysa Pana Piotra Operchała i
mieszkańców Mostek, Gmina zapewniła materiały, a mieszkańcy społecznie wykonają
podjazd do budynku tej Pani;
 udział w sesji Starostwa w Świebodzinie – sprawa remontów dróg, 659 tys. zł. na
remont drogi w Boryszynie – od strony Zarzynia, w lipcu remont drogi Ługowo-Lubrza;
 spotkania w szkołach w Mostkach – w pomieszczeniu przedszkola położenie
wykładziny, w Lubrzy trzeba przygotować pomieszczenie dla sześciolatków;
 festyn w Buczynie, podziękowanie dla sołtysa Pana J. Szeremety i radnego Pana M.
Szymczaka za zaangażowanie i wzorowe przygotowanie imprezy.
Godzina 10:25 przybył radny Kaniecki Jan.
stan radnych 14/15
Następnie Dyrektor GOK Pan Dariusz Roźniata przedstawił rozliczenie imprezy plenerowej
w Boryszynie „Zlot Miłośników Fortyfikacji”, na dzień 20.06.2011r.:
Przychody stanowiły wpływy z tytułu: - sprzedaży biletów –zwiedzanie bunkrów,
- opłaty parkingowe, obozowiska,
- sprzedaży koszulek okolicznościowych( są nadal w sprzedaży),
- sponsoringu,
i na dzisiaj zamykają się w kwocie ponad – 82.000,-zł.
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem całej imprezy wyniosły- 140.455,65 zł., w
tym na zakup materiałów, które będą także wykorzystywane także w przyszłości tj. żerdzie
siatka ogrodzeniowa- około- 13tys.zł., koszulki z okolicznościowym nadrukiem, które są w
ciągłej sprzedaży- 7 tys. zł., tak więc, na dzisiaj można powiedzieć, że z budżetu dołożyliśmy
do imprezy około – 38 tys.zł.
Definitywne rozliczenie całości imprezy będzie możliwe dopiero po wpłynięciu wszystkich
deklarowanych kwot z tytułu sponsoringu, a także ze sprzedaży koszulek okolicznościowych.
Były niedociągnięcia organizacyjne typu np. – przesunięcie godziny inscenizacji-opóźnienie,
z tego tytułu jesteśmy w sporze z organizatorem widowiska, domagamy się kwoty- 10.000,-zł
tytułem odszkodowania- zadośćuczynienia za powstałe opóźnienie.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poprosił o zadawanie pytań tylko w temacie zlotu, a
szczegółowym rozliczeniem finansowym imprezy zajmie się komisja rewizyjna, a sprawami
związanymi z działalnością GOK-u, zajmie się komisja oświaty, kultury i sportu na
najbliższym posiedzeniu, , zgodnie ze swoim harmonogramem pracy na ten rok.
Radny Pan Maciej Flejsierowicz zapytał, czy w kwocie – 82 tys. zł była dotacja z gminy, Pan
Roźniata odpowiedział, że nie.
Radny Pan Stanisław Kendzia wyraził swoje spostrzeżenia dotyczące organizacji sztabu
zlotowego, brak zmiany nocnej i ocenił to negatywnie.
Odnośnie pkt. 4.
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami

Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski w pierwszej kolejności omówił:
 uczestnictwo w sesji w starostwie- sprawa remontu drogi w Boryszynie, kanalizacja jest
położona, można więc kontynuować remont drogi;
 udział w spotkaniu dotyczącym podsumowaniu projektu „Zostań swoim szefem”
wspólnie z Panem Wójtem, Panią Sekretarz i Panem Rosińskim, przedstawicielem PUP,
a także z udziałem nowopowstałych firm;
 kumulacja imprez w gminie, festyny, turnieje i to jest pozytywne;
 radni stają się widoczni , komisja rewizyjna i planowania przestrzennego i gospodarki
wspólne działanie w terenie;
 sprawa wprowadzania nowych uchwał do porządku obrad, jeżeli jest to czytelnie i
odpowiednio przedstawione radnym przez inicjatorów zmian, to taka forma jest zasadna

Odnośnie pkt. 5.
Podjęcie uchwały o w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
Podjęcie uchwały o w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
- omówienie sprawozdania finansowego za rok 2010,
- omówienie realizacji budżetu za rok 2010,
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
- przedstawienie uchwały R.I.O w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Lubrza.
Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała omówiła sprawozdanie finansowe -bilans za 2010
rok, a także przedstawiła realizację budżetu za rok 2010, sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia gminy
stanowią załączniki do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Gadawski poinformował, że w dniu 05
maja 2011r. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie oceny realizacji wykonania budżetu
Gminy Lubrza za rok 2010 i przygotowania wniosku w przedmiocie absolutorium. Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym,
szczegółowo omówionym przez Panią Skarbnik, a także przedstawioną w obowiązującym
terminie informacją o stanie mienia Gminy Lubrza. Następnie przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej, która stanowi załącznik do protokołu, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. W dalszej kolejności
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał Uchwałę Nr 214/2011 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2011r. w
sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2010r. wraz z
informacją o stanie mienia Gminy Lubrza – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Dyskusja w przedmiocie wykonania budżetu dotyczyła:

- przyczyn nie wykonania planu dochodów;- odpowiedź Pani Skarbnik- nie wykonaliśmy
planu z tyt. sprzedaży majątku, dotyczy działek, a także mniejsze niż zakładaliśmy wpływy z
tytułu podatków i opłat lokalnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie :
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 1wstrzymującym-,
Odnośnie pkt.6 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2010.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
Podjęcie uchwały o w sprawie: : udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2010.
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
- przedstawienie opinii składu orzekającego R.I.O w Zielonej Górze o wniosku Komisji
Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi.
Pan Krzysztof Gadawski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Wniosek Komisji
Rewizyjnej, który stanowi załącznik do protokołu, z dnia 05 maja 2011 roku, o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za rok 2010. Następnie Przewodniczący Rady Gminy
Pan Piotr Kaczkowski odczytał Uchwałę Nr 308/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubrza dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi za
rok 2010. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Piotr Kaczkowski
przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.

- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 1 wstrzymującym,
Odnośnie pkt.7 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2011r
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
Podjęcie uchwały o w sprawie: zmian budżetowych na 2011r.
Uchwałę w sprawie zmian budżetowych przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena
Domagała. Uchwała ta została wywołana potrzebą chwili, dotyczy możliwości przejęcia
budynku w Zagórzu, który moglibyśmy przeznaczyć na mieszkania socjalne. W związku z
tym należy w budżecie zapisać kwotę 480.000,- zł., po stronie wydatków, z przeznaczeniem
na remont budynku. Wydatki te będą refundowane przez ANRSP w wysokości do 80% netto, nie więcej niż 300tys. zł. Następnie pani Skarbnik wyjaśniła zakres zmian w
przedstawianej uchwale.

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
zmian budżetowych na 2011r., która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 1przeciw;
W trakcie obrad wyszła radna Pani Ewa Graf.
Stan radnych 13/15.
Odnośnie pkt.8 porządku obrad
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3
lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
Podjęcie uchwały o w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony
powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie :
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za,
Odnośnie pkt.9 porządku obrad
Uchwała 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 Lubrza Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 20112020, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za,

Odnośnie pkt.10 porządku obrad
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
Interpelacje i wnioski radnych.
Sołtys Pani Lidia Okopna – Nowa Wioska
 zapytała, czy będzie przywieziony piasek na plażę do Nowej Wioski.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek odpowiedział, że był transport piasku, ale nie było możliwości
wjazdu na plażę, ze względu na wkopany słup i szlaban. Piasek będzie przywieziony gdy
będzie udostępniony wjazd na plażę.
Radna Pani Barbara Orkisz – Bucze
 zapytała co się dzieje z wnioskiem złożonym do projektu budżetu we wrześniu 2010r.,
dotyczącym montażu dodatkowych lamp oświetleniowych w Buczy.

Inspektor w Urzędzie Gminy Pan Mirosław Sławski wyjaśnił, że ze względu na ograniczony
budżet, w zakresie projektowym zweryfikowano miejsca zamontowania lamp, tylko do
dużych skupisk, tj. w Lubrzy i Staropole-Boryszyn, a także na wniosek wójta z jesieni 2010r.
dodano Laski.
Radny Jan Szeremeta- Buczyna, Zagaje
 zapytał kiedy będą naprawione drogi, uszkodzone podczas budowy sieci kanalizacyjnej;
Wójt Pan Ryszard Skonieczek odpowiedział, że mamy zapewnienie od wykonawcy iż do
latem tego roku kompleksowo naprawione zostaną wszystkie drogi.
Radny Pan Maciej Flejsierowicz – Mostki
 zawnioskował, aby uczestnictwo w sesji np. Dyr. GOK, było punktem w porządku
obrad, tak by radni mogli się przygotować do ewentualnych pytań;
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odpowiedział, jeżeli radni mają jakiekolwiek pytania
do kierowników jednostek organizacyjnych gminy, to zawsze można wnioskować o przybycie
konkretnej osoby. Można także pytanie lub wniosek złożyć na piśmie .
Radny Stanisław Kuczyński – Mostki
 poinformował, że Rada Sołecka z Mostek złożyła wniosek do Rady Gminy w sprawie
odkupienia od Pana A. Krzywiny budynku ,w którym po adaptacji znalazłyby swoją
siedzibę : świetlica, ośrodek zdrowia, straż, a także szkoła i przedszkole;
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał pełną treść wniosku, który stanowi załącznik
do protokołu.
Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Przewłocka odpowiedziała , że lokalizacja tego budynku ,
położenie przy głównej drodze, ze względów bezpieczeństwa nie jest to wskazane.
Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała wyjaśniła, że nie jest możliwe odkupienie od osoby
fizycznej nieruchomości, którą wcześniej Gmina sprzedała tej osobie i to po obniżonej cenie,
gdyż jest to niezgodne z prawem.
Radny Pan Maciej Flejsierowicz zapytał jaka jest gwarancja gminy w sytuacji jeżeli np. nie
dostaniemy środków z projektu „Odnowa wsi”, z których miał być budowany kompleks , czy
środków pochodzących ze sprzedaży mienia wystarczy na budowę szkoły.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek zmiany związane ze szkołą w Mostkach są podyktowane
głównie względami ekonomicznymi i organizacyjnym. Nie mamy zapisanych środków w
budżecie na zakup czy też budowę szkoły, niema też gwarancji, czy uzyskamy znaczne
wpływy ze sprzedaży mienia , gdyż nie ma zbyt wielu chętnych.
Radny J. Pilczuk stwierdził- jeżeli mówimy o szkole w Mostkach- to tylko i wyłącznie w
nowym obiekcie, a nie w starym i niefunkcjonalnym.
Radna Pani Ewa Graff – proponowany budynek kompletnie nie jest do tego przystosowany i
źle usytuowany.
Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała odnosząc się do tematu powiedziała, że Gmina
zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania szkoły niepublicznej ( 50tys. rocznie), nie
jest więc zasadne kupowanie obiektu za tak duże pieniądze, gminy po prostu na to nie stać.
Wnioski złożone na piśmie

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 20.06. 2011r.
Sołtys/ Ryszard Operchał - Przełazy
Wnioskuję o:
 Zakup 3 sztuk uchwytów do flag- stojące,
Przekazano .....................................
Radny/a Marek Szymczak- Buczyna



prośba o weryfikacje możliwości nieodpłatnego przejęcia w
drodze komunalizacji działek geodezyjnych nr 389/7 i 389/6 w
obrębie Lubrza,
 proszę o uwzględnienie procedury zmiany klasyfikacji
omawianych gruntów z LsIV na Lz, umożliwiający
rozpoczęcie starań w ich przejęciu;
Przekazano .....................................
Radny /a Kuczyński Stanisław Mostki


naprawa drogi i chodników w ramach gwarancji, zapadnięcia,
nierówności( droga gminna), modernizowana przez firmę ALFA
VL
Przekazano .......................................
Radny/a Kaczkowski Piotr Boryszyn


wnioskuję o przegląd lamp oświetleniowych;

Przekazano…………………………..
 wnioskuję o wykonanie estetycznej tablicy informacyjnej
Przekazano…………………………..
Radny/a Pilczuk Jan - Staropole


prośba o naprawienie uszkodzonego chodnika w miejscowości
Staropole przy skrzyżowaniu w kierunku Sieniawy- droga
powiatowa,
Przekazano……………………………


systematyczne wykaszanie terenu przy bunkrze znajdującym się w
Staropole;
Przekazano……………………………
Radny/a Ozimkowska Małgorzata – Nowa Wioska


prośba o naprawienie nawierzchni na moście zwodzonym w
Nowej Wiosce, która jest uszkodzona i zagraża bezpieczeństwu
mieszkańców i przejeżdżających aut;
Przekazano …………………………….
Radny /a Maciej Flejsierowicz - Mostki


proszę o dokładną i wyczerpującą odpowiedź na pytanie :
dlaczego nie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka w Mostkach,
planowany na dzień 04.06.2011 r.( jego zapowiedź pojawiła się na
plakacie imprez gminnych organizowanych przez GOK na 2011
r.)
Przekazano ……………………………..

Radny /a Stanisław Kendzia - Lubrza


budowa przejścia dla pieszych na ul. Świebodzińskiej 71( St.
Jędrzejczak), w Lubrzy;
Przekazano ……………………………..
Obrady sesji opuściło trzech radnych.
Stan radnych 11/15
Odnośnie pkt.11 porządku obrad
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 11 głosach za-,

Odnośnie pkt.12 porządku obrad
Dyskusja i wnioski.
Głos zabrał Pan Kazimierz Krajczyński radny powiatu świebodzińskiego:
- złożył gratulacje wójtowi z tytułu udzielenia absolutorium za rok 2010,
- poinformował, w wyniku reorganizacji oświaty powołano w Świebodzinie Centrum
Edukacji, w Zbąszynku – połączono gimnazjum z technikum leśnym,
- są środki na remont drogi w Boryszynie ( 650 tys.zł.),wykonanie wspólnie z Sulęcinem,
przetarg w gestii Sulęcina,
- sprawa szpitala- wszelkie skargi i uwagi kierować na ręce starosty,
- remont dróg powiatowych, prace prowadzone tam gdzie najpilniejsze,
- na terenie Gminy Lubrza, pod koniec m-ca odbędzie się międzywojewódzka samorządowa
konferencja, z udziałem wojewody lubuskiego, lubelskiego , starosty powiatu łukowskiego,
wschowskiego, głogowskiego, lubińskiego, dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego i
Urzędu Marszałkowskiego.
Radna Pani Barbara Orkisz poruszyła kwestię stawek za wynajem świetlic wiejskich.
Pani Skarbnik jest na stanowisku , że stawki należy zróżnicować.
Wywiązała się krótka dyskusja dotycząca tego tematu.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek wyraził się, że jest to temat dosyć istotny i do głębszej
dyskusji i sensownego opracowania.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji
oraz dokonał oficjalnego zamknięcia VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokołowała:
Alina Słowikowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

