PROTOKÓŁ IX/2011r.
z przebiegu obrad IX sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 18 października 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 15:30.
W obradach sesji, której przewodniczył Piotr Kaczkowski udział wzięło 13 radnych, w tym
jedna osoba usprawiedliwione spóźnienie, na stan 15 wg listy obecności stanowiącej
załącznik do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście wg listy obecności, która stanowi
załącznik do protokołu.
Podjęto uchwały od nr IX/63/2011r. do IX/69/2011r.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Ryszard Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza
Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
Magdalena Gudzowska- Kolczyńska – Radca Prawny
Alina Słowikowska – protokolant
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Kaczkowski otworzył obrady IX zwyczajnej sesji Rady
Gminy i po powitaniu wszystkich obecnych, , stwierdził na podstawie listy obecności
prawomocność posiedzenia.
Następnie Przewodniczący przedstawił zmiany do porządku obrad, informując iż w wyniku
nie ogłoszenia stawek, a także obrad poszczególnych komisji , z pierwotnego porządku obrad
dotyczącego Pkt.7 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
zostaną wyłączone następujące podpunkty:
3/ zasad udzielania dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Lubrza,
trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
wykonania zadania zleconego;
7/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
9/ opłaty miejscowej;
10/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
11/ zwolnień z podatku od nieruchomości;

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD po zmianach – sesja
dn.18.10.2011r.
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. Informacja Wójta Gminy Lubrza o stanie realizacji zadań oświatowych na rok
szkolny 2010/2011.
6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze 2011 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na
prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz tryb i
zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania;
2/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie
komunalne Gminy Lubrza;
3/ zmiany uchwały Nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października
2010r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4/ poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
5/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2011;
6 /zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na
lata 2011 – 2020;
8.

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015r.;
1/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na
ławników do sądów powszechnych;
2/ przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
3/ wybór komisji skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie
wyników;
4/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Świebodzinie do orzekania w latach 2012-2015.

9. Rozważenie możliwości przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia
„Aglomeracja Zielonogórska”
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
12. Dyskusja i wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty przy 12 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.

‘

udział w obradach komisji: planowania przestrzennego i gospodarki, rewizyjnej,
budżetu i finansów, na których poruszano tematy związane z funkcjonowaniem gminy i
dotyczące mieszkańców;
wybory do sejmu i senatu, sprawnie przeprowadzone, należą się podziękowania dla Pani
Sekretarz, pracowników urzędu za zaangażowanie w przeprowadzenie wyborów;
rozliczenie i przekazanie środków Instytucji Kultury w związku z odejściem Pana
Roźniaty, a powrotem z urlopu macierzyńskiego Dyrektor Pani Agnieszki JaśkiewiczSiedleckiej, która złożyła jednocześnie wniosek o 3-letni urlop wychowawczy,
uruchomienie Schetynówki- dotyczy miejscowości Nowa Wioska, budowa ruszyła,
wykonano już pierwsze wykopy, jest to duże przedsięwzięcie, wystąpią ograniczenia
komunikacyjne, zwężenie drogi, spotkanie z mieszkańcami , Panią Sołtys- informacja o
utrudnieniach w czasie trwania budowy, jesteśmy także związani bardzo krótkim
terminem zarówno zakończenia budowy jak i rozliczenia finansowego całej inwestycji
tj. do 30 listopada b.r.;
dokończenie wodociągu w m. Przełazy, konieczność wprowadzenia zmian technicznych
w projekcie to spowodowało przesunięcie terminu zakończenia prac, SUW w Mostkachdo końca miesiąca prace zostaną zakończone;
wizyta jednodniowa dzieci z niemieckiej gminy Burg, w ramach wymiany;
rozstrzygnięcie konkursu- otrzymaliśmy pieniądze na samochód strażacki średniej
klasy, w ramach niższych kwot bogatsze wyposażenie;
spotkanie z dyrektorami szkół- tematem nurtującym jest stan dachu na szkole w Lubrzy,
jest bardzo zniszczony, naprawa dachu wymaga nakładu dużych środków finansowych,
jest to sprawa na przyszły rok;
spotkanie z dyrektorem kopalni w Sieniawie- temat reaktywacja święta górniczego
„Barbórki”;
udział w konferencji turystycznej w Zielonej Górze, promocja regionu, Gmina Lubrza
zdobyła drugie miejsce w rankingu wojewódzkim- dotyczącym działalności turystycznej
liderzy na ziemi lubuskiej;
spotkanie wójtów i skarbników ziemi lubuskiej- poruszane problemy nurtujące
samorządy- źle się dzieje w samorządach- brak środków, zaczyna być ciężko;
wyjazdowe spotkanie wójtów i skarbników- wszyscy podobne problemy, sytuacja
samorządów coraz trudniejsza, spłacamy rzeczy, z których będziemy korzystać w
przyszłości
nie ma inwestorów budowlanych, mimo zrobienia dużej kampanii reklamowejdotyczącej sprzedaży działek brak zainteresowania kupnem, działek przeznaczonych do
sprzedaży jest - 33 , które przedstawiają konkretną wartość, ale na dzisiaj to wirtualne
pieniądze np. ze sprzedaży nieruchomości zamiast zaplanowanych 580 tys. zł.,
uzyskaliśmy 80 tys. zł.;
sprawy bieżące- np. rolnik zwraca się o pomoc w sprawie szkód łowieckich na jego
polach, problem bezpańskich psów- na oczyszczalni zostały wybudowane dwa kojce dla
tych psów, tym samym unikamy kosztów związanych z wywozem do schroniska, jest to
kwota ok. 1,5- 2 tys. zł. m-cznie;
spotkanie w Sulęcinie z Lok.Gr.Rybacką- możliwość pozyskania - ok. 350 tys. zł.;
rejestr długów- problemy z niektórymi płatnikami – kwoty sięgające nawet – 500 tys.
zł., ( Hartwig Staropole)wybór firmy zajmującej się wi8ndykacją należności, jeżeli
chodzi o płatników indywidualnych sprawa wygląda dosyć dobrze, tu podziękowania
dla sołtysów .
Odnośnie pkt. 4.
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami

częste spotkania w urzędzie z Panem Wójtem, Panią Skarbnik, z Panią Sekretarz,
poruszane bieżące problemy, uczestnictwo w obradach komisji;
apel, prośba do radnych by mieli na uwadze stawianie dobra gminy na pierwszym
miejscu, jako dobra wspólnego,
jeżeli chodzi o rozdzielnictwo środków nie rozgrzewać nie napędzać emocji- budżet
gminy nie jest z gumy, jesteśmy w fazie konstruowania budżetu na rok przyszły
O godzinie 11:00 przybyli zaproszeni dyrektorzy szkół, z Boryszyna Pani Lucyna Kucała, i z
Lubrzy Pan Damian Wentland.
Odnośnie pkt. 5.
Informacja Wójta Gminy Lubrza o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny
2010/2011.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2010/2011, która stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dyrektorzy szkół zostali poproszeni na sesję,
gdyż dyskutujemy, rozmawiamy tu o systemie oświaty, a kwestia nauczania jest
najważniejsza w tym wszystkim bo dotyczy to nas.
W dyskusji, w której udział wzięli zarówno radni, dyrektorzy szkół jak i przedstawiciele
Gminy , zwrócono uwagę na sprawy, dydaktyki, poziomu nauczania- wyniki testów
kompetencji, karata nauczyciela, sprawa urlopów zdrowotnych, projekty realizowane przez
szkoły, także kwestia ekonomii w oświacie.
Radna Pani Joanna Piercewicz –brak nowoczesnej bazy dydaktycznej, stare komputery,
dotyczy szkoły w Mostkach;
Radna Pani Ewa Graff- sprawa karty nauczyciela, karta gwarantuje nam, że są jeszcze
nauczyciele, bo jest to ciężka praca, ale np. art. 30- wyrównywanie –dodatki do średniej,
zyskali nie ci nauczyciele którzy więcej pracowali, tylko ci co byli na zdrowotnym.
Radny Stanisław Kuczyński- zapytał o procedury udzielania urlopu zdrowotnego;
Radna Barbara Orkisz – zapytała Dyrektora Szkoły z Lubrzy o wyniki sprawdzianu
kompetencji klas VI;
Radny Maciej Flejsierowicz- przedstawił swoje uwagi odnośnie przedstawionej informacji o
stanie oświaty – w III części najkrótsza, ,-dlaczego tak mało się robiło,- co należało by
zmienić, - czy gmina ma pomysł na reformę oświaty, - w informacji brak danych o wynikach
sprawdzianu kompetencji ze szkoły w Mostkach;
Radna Joanna Piercewicz- uważa , że wyniki nauczania nie mogą być jednym z elementów
systemu wynagradzania.
Następnie do uwag i zapytań radnych odnieśli się dyrektorzy szkół.
Damian Wentland dyr. szkoły w Lubrzy:
- odnośnie wyposażenia w pomoce dydaktyczne- szkoła posiada 3 pracownie komputerowe,
najstarsze komputery mają 13 lat, najnowsze w gimnazjum – 6 lat; rolą nauczycieli jest by te
komputery funkcjonowały i spełniały potrzeby uczniów, od kilku lat ministerstwo edukacji.
Nie realizuje już projektów, z których szkoły mogły były wyposażane w pracownie
komputerowe - sprawa urlopów zdrowotnych- na podstawie orzeczenia lekarskiego
kierującego nauczyciela na urlop celem podratowania zdrowia, następnie na wniosek
nauczyciela dyrektor udziela urlopu, nauczyciel ma prawo do takiego urlopu 3 razy w ciągu
swojej kariery ; - jeżeli chodzi o wyniki sprawdzianu kompetencji, to w gimnazjum od trzech
lat mają tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o szkołę podstawową to wynik bardzo średniprzeciętny, ale uczniowie realizują się w innych dziedzinach- sporcie, harcerstwo, klasa 6otrzymała od Min. Ośw. Tyt. Szkoły odkrywców talentów,
- w szkole co roku przeprowadzamy remonty podnoszące standard szkoły,
- utworzenie oddziału zerowego w tym roku,

- z programu radosna szkoła- utworzono salę zabaw, pracownie mikroskopową, mamy sale
audiowizualna z pełnym wyposażeniem, a więc zrobiliśmy sporo.
Lucyna Kucała- dyr. Szkoły w Boryszynie:
- szkoła posiada pracownię komputerowa z r. 2007,bibliotekę multimedialną z 2006 r.,
- z projektów unijnych w tym roku powstał gabinet logopedyczny wyposażony w
profesjonalny sprzęt, zakupiono pomoce dydaktyczne,
- uczniowie biorą udział w różnych konkursach, na ternie szkoły działają rożne koła ,
prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski stwierdził , że informacja o stanie oświaty złożona
przez Pana Wójta, to taki sygnał do dalszej dyskusji , ukierunkowanie do dalszych działań i
przemyśleń, a szczegółowo to omówimy na sesji poświęconej oświacie.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek powiedział, że nie jest naszym celem uderzenie w nauczyciela,
a naszym zadaniem jest wspólnie pochylić się nad tematem oświaty i razem znaleźć
rozwiązanie.
Skarbnik Pani Helena Domagała, wyjaśniła iż informacja przedstawiona przez Wójta dotyczy
stanu oświaty jej finansów , a także wyników nauczania , są to zadania postawionych przed
Gminą , organem prowadzącym szkoły, i jest zgodna z zapisem w ustawie
Odnośnie pkt. 6.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze
2011r..Informacja z realizacji budżetu Gminy Lubrza została przedłożone Radzie Gminy w
ustawowym terminie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów Pani Ewa Graff poinformowała , że komisja pozytywnie zaopiniowała
przedłożoną informację.
Następnie Pani Skarbnik poprosiła o konkretne pytania i uwagi dotyczące przedłożonej
informacji.
Głównym przedmiotem dyskusji odnośnie przedłożonej informacji była sprawa przetargu na
inżyniera kontraktu przeprowadzonego z naruszeniem przepisów prawa odnośnie zamówień
publicznych. Pani Skarbnik Helena Domagała wyjaśniła iż dotyczy to wniosku aplikacyjnego
na skanalizowanie północnej części gminy Lubrza. Z uwagi na to, że było to duże zadanie,
zostało to zlecone firmie z zewnątrz- w drodze przetargu. Druga sprawa to wybór inżyniera
kontraktu tego zadania – również w drodze przetargu, który przeprowadzała już wybrana
firma zewnętrzna. Przetarg na wybór firmy zewnętrznej przygotowywał pracownik urzędu
pod nadzorem ówczesnego radcy prawnego Pana Strzeleckiego, który zaakceptował i
zaparafował umowę. Zostały nam zakwestionowane oba tryby przeprowadzeniach przetargów
uznane jako błędne z naruszeniem prawa odnośnie zamówień publicznych..Skutkowało to
wstrzymaniem nam środków na realizacje inwestycji, wobec czego należało dokonać korekty
zmniejszenia. Ten błędny tryb kosztował nas około 280 tys. zł. w tym są zapłacone odsetki
od już pobranej dotacji. Skarbnik wyjaśniła, ze teraz my musimy udowodnić, że racja jest po
naszej stronie, ale jest to długa droga. Pani mecenas poinformowała, że pierwsza czynnością
jest obrona tego stanowiska, szukanie argumentów, które nie pozwoliłyby nam stracić tych
pieniędzy. Staramy się wyegzekwować od firmy , która źle wykonała dla nas usługę zwrot
pieniędzy, poszło już wezwanie do zapłaty, następny etap to droga sądowa.
Radny Pan Maciej Flejsierowicz zapytał, czy jest możliwość pociągnięcia do
odpowiedzialności Radcę Pana Strzeleckiego, który zaopiniował błędną umowę. Pani
mecenas odpowiedziała, że jeżeli chodzi o kontakt z Panem Strzeleckim jest to kwestia
otwarta. Pan Strzelecki poprosił o dodatkowe informacje, a także przewidział możliwość
poniesienia odpowiedzialności z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski podniósł jeszcze kwestię rozdysponowania środków w
budżecie, będących w gestii komisji d.s. przeciwdziałania alkoholizmowi, czy idzie to we
właściwym kierunku. Dla małych dzieci są place zabaw w każdej miejscowości, a co z

młodzieżą, czy świetlice środowiskowe wystarczająco spełniają swoją rolę, czy nie
należałoby się nad tym zastanowić.
W dalszej dyskusji poruszono także sprawę zasadności utrzymania Instytucji Kulturywysokie koszty utrzymania- a efekty działalności bardzo słabe, padły propozycje
reorganizacji. Rozmawiano także o działalności i kosztach utrzymania świetlic wiejskich,
orlika w Lubrzy.
Odnośnie pkt. 7.
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwał.
Ad.1
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na prowadzenie
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości jej wykorzystania;
Przewodniczący odczytał uchwałę Kolegium R.I.O. w Zielonej Górze Nr 453/2011,( która
stanowi załącznik do niniejszego protokołu) dotyczącą Uchwały Nr VIII/57/2011 Rady
Gminy w Lubrzy z dnia 02 września 2011r., stwierdzająca nieważność badanej uchwały. W
związku z tym wystąpiła konieczność podjęcia nowej uchwały.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na prowadzenie szkoły niepublicznej
o uprawnieniach
szkoły publicznej oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej
wykorzystania; która stanowi załącznik do protokołu i poddał ja pod głosowanie.
.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za,
Ad.2
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie
komunalne Gminy Lubrza;
Wójt Pan Ryszard Skonieczek wyjaśnił radnym, o która nieruchomość chodzi.
Salę opuścił radny Kuczyński, stan radnych 12/13.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie
.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,
Ad.3.
zmiany uchwały Nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r.w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr
XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r.w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik do protokołu i poddał
ja pod głosowanie.
Powrócił radny Kuczyński, stan radnych 13/13
.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za,
Ad.4.
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała nie jest jeszcze w pełni dopracowana i nie powinna być
dzisiaj uchwalona.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie:

poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod
głosowanie.
- uchwała została odrzucona przy 13 głosach przeciw;
Ad.5.
zmiany uchwały budżetowej na rok 2011;
W/w uchwałę przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała, wyjaśniając czego
dotyczą wprowadzone zmiany w budżecie i czym są spowodowane. Szczegółowo zostało to
omówione na posiedzeniu Komisji d.s. budżetu i finansów, która pozytywnie zaakceptowała
wprowadzone zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym
Ad.6.
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata
2011 – 2020;
W/w uchwałę przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała, wyjaśniając czego
dotyczą wprowadzone zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym
Odnośnie pkt. 8.
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015r.;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015r.;
Ad. 1/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na
ławników do sądów powszechnych;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za;
Ad.2 przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Opinię Zespołu d.s. zaopiniowania na ławników, która stanowi załącznik do protokołu ,
przedstawił przewodniczący Zespołu Pan Stanisław Kendzia.
Ad.3 wybór komisji skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie
wyników;
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji
skrutacyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Jan Pilczuk
2. Maciej Flejsierowicz

3. Stanisław Kendzia,
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury,
- głosowanie za większością głosów .
Komisja skrutacyjna spośród siebie na Przewodniczącego wybrała Pana Macieja
Flejsierowicza.
Następnie komisja rozdała karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Gminy i
przystąpiła do przeprowadzenia wyborów.
Ad. 4 podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Świebodzinie do orzekania w latach 2012-2015
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski udzielił głosu Przewodniczącemu komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący odczytał protokół komisji skrutacyjnej, z przeprowadzonego głosowania,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Salę obrad opuściło dwóch radnych, Kaniecki i Gadawski, stan radnych 11/13.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za;
Odnośnie pkt. 9.
Rozważenie możliwości przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia ‘
„Aglomeracja Zielonogórska”
Głos zabrał Wójt Pan Ryszard Skonieczek, krótko przybliżył radnym znaczenie pojęcia
Aglomeracja Zielonogórska. Pan Wójt uczestniczył w takim spotkaniu w Zielonej Górze ,
gdzie mówiono o tym , aby powstała taka aglomeracja to musi być określona liczba
członków, udziałowców. W takiej organizacji większa decyzyjność będą miały duże
aglomeracje- 5 głosów, a gminy wiejskie -1 głos.
Radni przyjęli, że na następnej sesji będzie rozważone podjecie stosownej uchwały w tej
kwestii.
Odnośnie pkt10
Interpelacje i wnioski radnych.
Wnioski złożone na piśmie

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 18.10. 2011r.

Data,
podpis osoby
przyjmującej wniosek

1.

Radny/a Stanisław Kendzia – Lubrza Wniosek do budżetu na 2012

rok
•

Przeprowadzenie remontu wewnątrz budynku Ośrodka
Zdrowia w Lubrzy przy ul. Świebodzińskiej 18;
Przekazano ……………………………
Przegląd i wymiana znaków drogowych:
- ul. Świebodzińska wjazd do Lubrzy od strony Świebodzina, znak
miejscowości i teren zabudowy pomalowany sprejem koloru
czarnego,
- ul. Klasztorna – brak znaku w kierunku Rusinowa,
Przekazano ………………………………
Wymiana słupa prądu elektrycznego m. Romanówek posesja
A. Pyś, dwie lampy uliczne nie świecą.
Przekazano .....................................

2.

Radny/a Kaczkowski Piotr Boryszyn
Proszę o ponowny przegląd oświetlenia, aktywacje punktu
świetlnego przy tzw. parku (brak podłączenia),
Przekazano…………………………..
Montaż barier na chodniku przy posesji Państwa Rękawek,
Przekazano…………………………..
Ponowny wniosek o namalowanie linii osi jezdni powiatowej relacji
Boryszyn-Lubrza,
Pozyskanie informacji w/s remontu drogi w m/Boryszyn (zakres
robót, termin wykonania)
Utwardzenie pobocza od skrzyżowania głównego w m/Boryszyn w
stronę miejscowości Wysoka;
Przekazano ………………………………………
Zabezpieczenie dostaw wody do posesji Państwa Grzeczkowicz (
bardzo pilne),
Przekazano ………………………………………….

3.

Radny/a Ewa Graff - Romanówek
prośba o przeniesienie wiaty przystanku PKS na drugą stronę
drogi, jest to uwarunkowane bezpieczeństwem dzieci

uczęszczających do tutejszej szkoły ;
Przekazano……………………………

Radna Pani Barbara Orkisz – Bucze- zapytała kiedy będzie naprawiona droga w
miejscowości Bucze w kierunku do krajowej 2-ki.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek poinformował, że został już ustalony ostateczny termin z firmą
Hydrobiel na naprawę dróg uszkodzony przy budowie sieci kanalizacyjnej tj. 24.102011r.,
dotyczy to miejscowości Buczyna, Staropole, Bucze, tam gdzie została masa asfaltowa
wycięta.
Radna Pani Ewa Graff zapytała o Romanówek, Pan Wójt odpowiedział, ze nie , ale jeżeli
została uszkodzona to będzie naprawiona. Rozmowy z Hydrobielem dotyczyły wszystkich ,
na których wycięto asfalt..
Radna Pani Joanna Piercewicz- według niej tablica reklamująca Pętlę Boryszyńską ma błędną
treść. Pan Wójt odpowiedział, że wypowiedział się na ten temat znany ekspert Pan
Wołoszański i stwierdził, że wszystko jest prawidłowo.
Radny Pan Stanisław Kuczyński- zapytał dlaczego dochody z wynajmu świetlic wiejskich
wpływają do kasy gminy.
Pani Skarbnik odpowiedziała, jeżeli nie przyjmiemy tego do dochodu, to automatycznie także
nie wykonamy określonych wydatków.
Odnośnie pkt 11
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.12
Dyskusja i wnioski.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski odczytał pismo które do gminy skierował lekarz
Hieronim Górzny w sprawie remontu budynku ośrodka zdrowia w Lubrzy
Pan Piotr Operchał sołtys z Mostek wyszedł z propozycją aby sołtysi za swoja prace byli na
leżycie wynagradzani, tzn. zwrot za paliwo, telefon, gdyż inkasa są niskie. Pan
Przewodniczący odczytał zestawienie jak na przestrzeni lat 2008-2011 kształtowało się
wysokość inkas sołtysów. Stwierdził, że temat inkas będzie przedmiotem obrad na następnej
sesji.
Pan Piotr Operchał zapytał dlaczego za wymianę wybitej szyby w świetlicy wiejskiej
zapłacono z pieniędzy sołeckich, a nie z ubezpieczenia.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ubezpieczenie pokrywa szkody tylko wtedy jeżeli sprawca
nie jest wykryty. Radny Pan Maciej Flejsierowicz zaproponował, by inkasent od wody zbierał
również podatki, może to dałoby jakieś oszczędności.
Radna Pani Barbara Orkisz zapytała o świetlicę w Zagórzu, kiedy będzie zakończony remont.
Pani Lidia Okopna sołtys z Nowej Wioski powiedziała, że przy świetlicy pracują społecznie,
sami starają się o opał, a jeszcze gmina obciąża ich kosztami.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji
oraz dokonał oficjalnego zamknięcia IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokołowała:
Alina Słowikowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

