PROTOKÓŁ X/2011r.
z przebiegu obrad X sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 16 listopada2011r.
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, , na stan
15 jedna osoba usprawiedliwiła nieobecność, wg listy obecności stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do
protokołu.
Podjęto uchwały od nr X/70/2011r. do X/77/2011r.
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 X zwyczajnej sesji Rady
Gminy i po powitaniu wszystkich radnych, sołtysów, Pana Wójta, pracowników Urzędu
Gminy, radnego powiatowego Pana K. Krawczyńskiego, a także przybyłych na sesję grupę
miejscowych rolników , stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność posiedzenia.
Następnie poinformował, że zgodnie z procedurą wpłynął do biura rady projekt uchwały
budżetowej na rok 2012 z załącznikami, wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2012-2020 materiały te wszyscy radni otrzymali dzisiaj.
Odnośnie Pkt.2
Ustalenie porządku obrad.
Następnie Przewodniczący poinformował iż Panem Wójt, chce autopoprawką wnieść
zmiany do porządku obrad, które dotyczą : Pkt.6 Rozpatrzenie projektów uchwał i
podjęcie uchwał w sprawach:, zostaną wyłączone następujące podpunkty:
2/ zasad udzielania dotacji do spółek wodnych działających na terenie Gminy Lubrza,
trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia;
W ramach konsultacji społecznych – spotkanie z sołtysami nie został osiągnięty kompromis w
spr uchwały w spr.:
4/ poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
Wprowadzono nowe następujące projekty uchwał:
-w spr zmian w WPF;
- przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
Przewodniczący odczytał nowy proponowany porządek obrad po wprowadzonych zmianach:

PORZĄDEK OBRAD - 16.11.2011r.
Po zmianach
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 z analizy oświadczeń majątkowych, osób zobowiązanych do ich złożenia,
za rok 2010.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1/w sprawie zmian budżetowych na 2011r
2/ w spr zmian w WPF
3/ zamiaru likwidacji Samorządowej Instytucji Kultury –

Gminnego Ośrodka

Kultury i Biblioteki w Lubrzy;
4/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5/ opłaty miejscowej;
6/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
7/ uchylenie uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza,
8/ w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
9/w sprawie : przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia „Aglomeracja
Zielonogórska”.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Dyskusja i wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty przy 12 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.
Pan Wójt powitał wszystkich obecnych i przystąpił do złożenia informacji:
odbudowa drogi w Buczynie zniszczonej podczas prowadzenia prac związanych z
budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- udało się to zrobić przed zimą;
budowa nowej drogi w Nowej Wiosce tzw. schetynówka - trwają prace;
temat budżetu na rok 2012, prace nad spięciem budżetu, jest to trudne, ale musi być
wykonane;

wyjazdy, szkolenia, min. 2-dniowy kongres gmin wiejskich;
spotkanie z zespołami śpiewaczymi z Mostek i Lubrzy;
udział w konferencji w Zielonej Górze na temat zatrudniania skazanych w terenie, jest z
tym poważny problem ponieważ są to ludzie, którzy nie chcą pracować, kwestia dozoru,
kto ma ich dozorować, spraw zabezpieczenie w odzież, sprzęt, rozliczenie , dowóz do
miejsca pracy;
odbiór techniczny z zakończenia prac przy SUW w Mostkach, wodociągu w Zagórzu,
Przełazy, Laski – wizja w terenie z udziałem sołtysów, radnych, temat odbioru dróg
uszkodzonych przy prac inwestycyjnych, droga w Przełazach została przez wykonawcę
naprawiona i sprawa jest zakończona;
udział w III Zjeździe Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych w Świebodzinie,
jako jedyny Wójt uczestniczyłem w tym spotkaniu- ciekawe tematy poruszano;
jak co miesiąc spotkania z dyrektorami szkół;
walne zebranie LGD w Świebodzinie;
udział w obradach komisji d.s. budżetu i finansów;
spotkanie w Zielonej Górze- tworzenie tzw. klastrów- przemysł metalowy, są pomysły
na klastry turystyczne w porozumieniu z gminą Łagów i Lubrza;
spotkanie z lekarzami rodzinnymi – temat remont obiektów zajmowanych na ośrodki
zdrowia;
spotkanie kresowian z ks. Ejsakowiczem;
Święto Niepodległości;
sprawy bieżące – problemy mieszkańców, wysłuchanie, doradztwo.
Następnie Przewodniczący Piotr Kaczkowski poinformował, że z uwagi na to,iż na dzisiejszą
sesję przybyła delegacja rolników z konkretną prośbą do radnych, udziela głosu ich
przedstawicielowi do przedstawienia tej sprawy.
Jako przedstawiciel grupy rolników i Izby Rolniczej głos zabrał Pan Tadeusz Swaryczewski.
Wyjaśnił, iż rolnicy zwracają się z prośbą do Szanownej Rady o obniżenie stawki za cenę
żyta, ogłoszonej przez GUS- sztucznie wywindowanej w górę. Jeżeli Rada przyjmie stawkę
ogłoszoną, to nasz podatek wzrośnie o ponad 100%. Ten rok nie był sprzyjający dla rolników,
straty w rolnictwie sięgają ponad 40% . W informacji wysłanej do radnych, Pani Skarbnik
podała stawki za g żyta , my rolnicy nigdy takiej ceny nie osiągniemy. Liczy się nam
dochody, dopłaty unijne a nie mówi się o stale rosnących kosztach, np. ceny nawozów idą
maksymalnie w górę. Stawka za g żyta taka do przyjęcia przez nas rolników to kwota w
granicach 54- 60,-zł. i oto prosimy Szanowną Radę , dziękujemy za uwagę.
Odnośnie Pkt.4
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
o większości wydarzeń i spraw wspominał Pan Wójt;
kluczowy temat to projekt budżetu na rok 2012, spięcie budżetu jest trudne i musimy
mieć tego świadomość przy podejmowaniu decyzji związanych z realizacją budżetu;
udział w Święcie Niepodległości- msza, widowisko w GOk-u, powinniśmy pamiętać, że
jesteśmy Polakami, wywieszenie flagi w takim dniu jest ważne , nie potrafimy sobie
poradzić z wolnością, nie doceniamy tego.
Odnośnie Pkt.5
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych, osób zobowiązanych do ich złożenia, za
rok 2010.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski krótko przedstawił uwagi zawarte w pismach z
Urzędu Skarbowego i od Wojewody dotyczące nieprawidłowości w złożonych
oświadczeniach majątkowych za rok 2010.

Odnośnie pkt. 6.
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwał.
Ad.1
w sprawie zmian budżetowych na 2011r
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 10 głosach za i 3wstrzymujące;
Ad.2
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata
2011 – 2020;
Przewodniczący odczytał uzasadnienie do tej uchwały, które stanowi załącznik do niniejszego
protokołu, głównie dotyczy to długofalowego prognozowania , które należy ograniczyć do 4
lat.
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.3
zamiaru likwidacji Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki w Lubrzy;
W/w uchwałę przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Przewłocka, omówiła sytuację
Instytucji Kultury- głównie sprawy personalne. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego,
wróciła do pracy Pani Dyrektor i wyraziła zamiar dalszej pracy. Jednak w krótkim czasie
zmieniła swoją decyzję, złożyła wniosek do Wójta o urlop wychowawczy na okres 3 lat.
Pani Główna księgowa też złożyła wypowiedzenie z pracy, przy akceptacji Pani Dyrektor,
Pan Kieroński- umowa na czas określony i odszedł, Pan Łochowicz-aktualnie przebywa na
urlopie- 26 dni, którego udzieliła mu Pani Dyrektor.
Na dzień dzisiejszy została tylko Pani Teresa Lewandowska- bibliotekarka.
Zobowiązania finansowe – to ponad 78 tys. zł. ciążące na Instytucji kultury.
Zgodnie z ustawą kto powołuje Instytucje Kultury- organizator- czyli Gmina może w
szczególnych przypadkach zlikwidować Instytucję- na 6 m-cy przed informacja taka musi być
podana do publicznej wiadomości.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat Instytucji Kultury, w której głos zabrali:
Radny P. Kendzia – ile zarobiono na bunkrach,- jak doszło do naruszenia prawa ze strony
nadzoru, - jaki jest dalszy plan, co z budynkiem, czy zamykamy;
Pani Skarbnik – Gmina sprawuje nadzór, przedłożone sprawozdania przez Instytucję
Kultury na dzień 30,06,2011r. nie wskazywały , na trudną sytuację, były koszty- zostały
niezapłacone faktury, ale była zarówno główna księgowa jak i dyrektor, którzy za to
odpowiadali i byli wynagradzani. My się z nadzoru rozliczymy, taka trudna sytuacja w Goku-

jest nam znana od sierpnia. Co do osoby Pani Dyrektor to jak w gre weszła odpowiedzialność
to rezygnacja. W Instytucji pracowały osoby, które przekroczyły swoje uprawnienia.
Radna Pani Piercewicz – jak wygląda sytuacja na dzisiaj i jak to będzie wyglądało do 30
czerwca przyszłego roku.
Radny P. Kendzia- jakie wpływy z bunkrów.
Pani Skarbnik- to dopiero trzeba policzyć i sprawdzić.
Radna Pani Graff- odnośnie stanu technicznego budynku, jeżeli zamkniemy to co dalej,
teraz zaczęło się tam coś dziać, odbywają się zajecia dla dzieci.
Pani Sekretarz- remontu kapitalnego wymaga sala kinowa, mamy plan reorganizacji I.
Kultury- chodzi o formę prawną.
Radny Kuczyński- co z długiem – 78 tys. zł, czy to jest poza budżetem.
Pani Skarbnik – ponad budżet to na dzisiaj przeszło – 40 tys.zł., ale dochodzą nowe rzeczy.
Radny P. Kendzia- co z bunkrami na 2012r.- czy dzierżawa;
Radny Pan Pilczuk- dlaczego padają uwagi pod adresem Pani Dyrektor, a nie Pana
Dyrektora, co Dyrektor w tak krótkim czasie narozrabiał, czy obciążenia Pana Dyrektora
znajdą finał w sądzie.
Pan Wójt- decyzja o likwidacji Instytucji Kultury podyktowana jest głównie czynnikiem
ekonomicznym, pomysł utworzenia tej instytucji był dobry, twórczy, ale nie wyszło, ta
placówka w tej formie generuje wysokie koszty. Będzie to funkcjonować, ale w innym
kształcie, biblioteka, świetlica. Jeżeli chodzi o bunkry , to jest to zadanie nasze- co z tym
zrobić, czy przetarg i dzierżawa, czy zakładamy spółkę z udziałem gminy, należy rozważyć te
opcje i podjąć decyzję.. Za przekroczone kompetencje przez konkretne osoby będą
wyciągnięte wnioski.
Radna Pani Piercewicz- czy przewiduje się jakieś oszczędności na te jeszcze 6 m-cy
funkcjonowania Instytucji Kultury, np. ogrzewanie, krótsze godziny otwarcia, czy zmienia się
zakres obowiązków zatrudnionych osób;
Pan Wójt- komputery i dokumenty zostały już przewiezione do urzędu, i pomieszczenia
biurowe w Goku jeżeli będzie to możliwe, zostaną wyłączone z ogrzewania, nie
przewidujemy zatrudniania nowych osób, musimy działać w marginesie prawa, ale staramy
się na ile to możliwe uciekać od kosztów;
Radny Pan Flejsierowicz - wracając jeszcze do nieuregulowanych zobowiązań przez GOK i
kontroli nad tą instytucją, jeżeli o nieprawidłowościach było wiadomo w sierpniu, to jak
dyrektor został rozliczony, jaka kontrola i co w momencie jak obecna Pani dyrektor
przechodziła na urlop, jak to wyglądało, jakiego rzędu oszczędności z likwidacji 2 etatów;
Pani Skarbnik – oszczędności w granicach -80 tys.zł., odnośnie rozliczeń, w momencie
powrotu Pani Agnieszki odbyła się inwentaryzacja przeprowadzona przez osoby z instytucji
kultury, Pani dyrektor oświadczyła, że inwentaryzacje były przeprowadzane, ale nie sa
rozliczone, obecnie Pani dyrektor odchodząc na urlop wychowawczy inwentaryzacją w części
przekazała majątek Pani Lewandowskiej i Panu T. Łochowiczowi;
Radny Pan Gadawski – komisja rewizyjna rozliczała Pana Dyrektora Roźniatę na podstawie
dokumentów przez niego przedstawionych.
Na tym dyskusję zakończono. 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 1wstrzymującym;

Ad.4
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Pani Anna Osuch Inspektor w Urzędzie Gminy.
Głos zabrała Pani Ewa Graff Przewodnicząca Komisji d.s. budżetu i finansów informując iż
powyższa uchwała była przedmiotem obrad na posiedzeniu komisji w dn. 07.11.2011r.i po
wnikliwej analizie i dyskusji komisja pozytywnie zaakceptowała zaproponowane stawki.
Radny Pan Kendzia – wniósł o utrzymanie dotychczasowej stawki od gruntów w §1 poz.5od działalności gospodarczej – 18,45 zł i w poz. 8d- utrzymanie stawki- 3,07 zł;
Pani Skarbnik – uważam, że nie jest to zasadne.
Radna Pani Orkisz- wnioskuję o utrzymanie stawek przyjętych przez komisje budżetu;
Radny Pan Gadawski – proponuję kompromis w poz. pkt 8d – 3,57 zł;
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poddał pod głosowanie wniosek radnej Pani Orkisz,
jako najdalej idący, rozstrzygający:
- wniosek przyjęty przy 8 głosach za, 1- wstrzymującym i 4 – przeciw;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za, 1- wstrzymującym i 4 – przeciw;
Ad.5
opłaty miejscowej;
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Pani Anna Osuch Inspektor w Urzędzie Gminy.
Głos zabrała Pani Ewa Graff Przewodnicząca Komisji d.s.budżetu i finansów informując iż
powyższa uchwała była przedmiotem obrad na posiedzeniu komisji w dn. 07.11.2011r i
przyjęto stawkę – 2zł – opłaty miejscowej i 10%-inkaso za pobór tej opłaty.
Pani Skarbnik Helena Domagała przedstawiła jak przedstawia się sytuacja odnośnie
ściągalności i wpływów z tytułu opłaty miejscowej. Wpływy mamy tylko z Lubrzy i Nowej
Wioski, w roku 2011- to kwota- 4 tys. zł., z innych miejscowości opłat nie ma. W dużej
mierze zależy to od świadomości sołtysów, powinni pamiętać, że to należy do ich
obowiązków.
Radny Pan Kendzia zaproponował by po przyjęciu uchwały, podać ją do publicznej
wiadomości, szerszej.
Na pytanie sołtysa Pana Piotra Operchała, jak fizycznie ma wyglądać pobór tej opłaty, Pani
Skarbnik odpowiedziała: każdy kto wynajmuje kwatery dostał uchwałę i otrzymuje też
kwitariusz do poboru opłaty. Niestety ogranicza nas luka prawna, inkasent odpowiada za
pobrane opłaty, a jeżeli jej nie pobiera to nie.
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.6
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Pani Anna Osuch Inspektor w Urzędzie Gminy.

Głos zabrała Pani Ewa Graff Przewodnicząca Komisji d.s.budżetu i finansów informując iż
powyższa uchwała była przedmiotem obrad na posiedzeniu komisji w dn. 07.11.2011r.i
komisja pozytywnie zaakceptowała zaproponowane stawki.
Radny Pan Kendzia zaproponował by odnośnie pojazdów specjalistycznych utrzymać stawki
z 2011r. Radny Pan Pilczuk zapytał- jak to wygląda z pojazdami specjalistycznymi w naszej
gminie. Pani Osuch- w naszej gminie jest 5 pojazdów pow. 12t.
Pani Skarbnik zauważyła, że powinniśmy być za równością obywateli, a nie wybiórczym
traktowaniem, skoro kogoś stać na kupno takiego pojazdu, to dlaczego nie stać na podatek.
Radna Pani Piercewicz stwierdziła, że skoro osobom fizycznym, a tym samym nam
wszystkim podwyższamy stawki podatku od nieruchomości, to stosujmy tą zasadę wobec
wszystkich.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poddał pod głosowanie wniosek
Kendzi o utrzymanie stawki z 2011r.

radnego Pana

- wniosek nie został przyjęty przy 1 głos za i 12- przeciw;
Następnie 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- przeciw;
Ad.7
uchylenie uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza,
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Pani Anna Osuch Inspektor w Urzędzie Gminy.
Następnie 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.8
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
Powyższą uchwałę przedstawiła i omówiła Pani Anna Osuch Inspektor w Urzędzie Gminy,
wyjaśniając, że są to zmiany techniczne, ułatwiające podatnikom wypełnianie druków.
Następnie 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.9
przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”.
Pan Przewodniczący przypomniał, że ta kwestia była przedstawiana na poprzedniej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała nie została przyjęta przy 13 głosach przeciw;
Odnośnie pkt. 7
Interpelacje i wnioski radnych.
Wnioski złożone na piśmie

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 16.11. 2011r.

Data,
podpis osoby
przyjmującej wniosek

1.

Radny/a Stanisław Kendzia – Lubrza
Naprawa uszkodzonej drogi na Oś. Zamoście ( na wysokości posesji
J.Nowik, ST. Mazur, A. Tyliszczak.
Przekazano ……………………………
Postawienie nowego krzyża na starym cmentarzu w Lubrzy.,
Przekazano ………………………………
Posprzątanie zalegających liści na terenie m. Lubrza.
Przekazano .....................................
Spuszczenie lustra wody z j. Goszcza w Lubrzy.
Przekazano .....................................
Kiedy zostanie podjęta decyzja w sprawie usunięcia
uszkodzonych kratek ściekowych w chodniku przy ul.
Świebodzińskiej w Lubrzy?
Przekazano .....................................

2.

Radny/a Krzysztof Szaj - Przełazy
Proszę o zgłoszenie nie działającej lampy oświetleniowej w
miejscowości Przełazy przy sklepie spożywczym.
Przekazano…………………………..
Proszę o załatanie dziury w drodze gminnej w miejscowości
Przełazy przy posesji Kazimierza Operchała (nr 23 )
Przekazano…………………………..

3.

Radny/a Ewa Graff - Romanówek
Naprawa drogi - Romanówek
Przekazano……………………………

4. Radny/a Barbara Orkisz – Bucze
Zgłaszam wniosek o ustawienie znaku drogowego- „Uwaga dzieci”,
przed placem zabaw w miejscowości Bucze. Nadmieniam, że z
drugiej strony znajduje się boisko dla trampkarzy.
Przekazano……………………………
5. Radny/a Pilczuk Jan – Staropole
Oznakowanie poziome na drodze powiatowej ( wyznaczenie osi
jezdni) na odcinku Lubrza- Boryszyn oraz na nowej nawierzchni
Lubrza- Świebodzin w celu podniesienia bezpieczeństwa.
Przekazano……………………………
6. Radny/a Joanna Piercewicz – Staropole
Oczyszczenie drogi powiatowej z naniesionej ziemi( burzowej) na
odcinku od posesji p. Szymczak do bloków mieszkalnych w
miejscowości Staropole.

Przekazano……………………………
Oczyszczenie chodnika na wysokości posesji Pani Krajniak w
Staropolu w kierunku miejscowości Boryszyn.
Przekazano……………………………
7. Radny/a Krzysztof Gadawski - Lubrza
Proszę o dostarczenie 6 wywrotek szlaki na ul. Leśną od strony
stadionu w celu wyrównania dziur i nierówności. Dostarczoną
szlakę zobowiązuję się rozplantować i wyrównać wraz ze
współmieszkańcami. Proszę o pozytywne rozpatrzenie tematu.
Przekazano……………………………
8. Radny/a Małgorzata Ozimkowska – Nowa Wioska
Zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców Nowej Wioski o
spowodowanie wydania decyzji w sprawie rozbiórki muru przy
posesji Państwa Kaliszak, który powoduje zagrożenie dla
mieszkańców.
Przekazano……………………………
9. Radny/a Marek Szymczak - Buczyna
Proszę o ustawienie znaku drogowego – ograniczenie prędkości do
„30 km/h”, od znaku „teren zabudowany” do bloku mieszkalnego nr
8.
Przekazano……………………………
Radna Pani B. Orkisz Bucze – chodnik w Buczy, proszę oto od kilku lat bez skutku;
Pan Wójt- odnośnie chodnika w Buczy, spotkanie w starostwie.
Pan K. Krajczyński radny powiatu- odnośnie drogi powiatowej w kierunku Świebodzina,
uzgodnienia ze Strabagiem na wykonanie 1 km w tym roku;
- Starostwo otrzymało 1,5mln zł. na budowę rodzynkowych domów dziecka;
- w sprawie ulicy Świebodzińskiej- wizja w terenie, komisja podtrzymała pozwolenie na
postój samochodów, ale na drugim posiedzeniu, decyzja zmieniająca, będzie zakaz
zatrzymywania , właściciel warsztatu odwołał się od tej decyzji, może radni wypowiedzieliby
się w tym temacie;
- złożyłem interpelację na ostatnie sesji w Starostwie w sprawie drogi na Staropole, drugi
mostek się zapada;
- jeszcze do Pani mecenas, w sprawie podziału środków – 10 zł. na mieszkańca;
Pani Radczyni Gudzowska-Kolczyńska wyjaśniła, jeżeli nie doszło do wyodrębnienia
funduszu sołeckiego, ustawodawca pozostawił swobodę, więc ustalenia, które zostały podjęte
są wiążące.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się do Pana Krawczyńskiego z zapytaniem o
rozbudowę drogi Boryszyn- Zarzyń. Pan Krajczyński wyjaśnił, że jest rozpisywany przetarg
na tą inwestycje, i są to pieniądze na to konkretne zadanie i będzie ono wykonane.

Odnośnie pkt 8
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 13 głosach za-,
Odnośnie pkt.9
Dyskusja i wnioski.
Radny Pan Jan Pilczuk zapytał czy w związku z wizytą rolników na sesji i ich wystąpieniem,
Rada nie powinna podjąć jakieś formy zaopiniowania ich wniosku.
Radca Prawny Pani Magdalena Gudzowska- Kolczyńska odpowiedziała, że nie ma takiej
potrzeby, tylko tyle, że należy prośbę rolników wziąć pod uwagę. Przewodniczący Pan Piotr
Kaczkowski odnosząc się do sugestii Pana Pilczuka, odwołał się do statutu- opiniowanie
projektów uchwał, a także zaznaczył, że należy liczyć się ze skutkami finansowymi jakie za
sobą poniesie decyzja o obniżeniu stawki za g żyta.
Dalsza dyskusja dotyczyła tematu podjęcia przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu stawki za
g żyta i skutków tej decyzji. Każdy z radnych miał możliwość wypowiedzenia się na ten
temat i określenia swojego stanowiska.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji
oraz dokonał oficjalnego zamknięcia X zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokołowała:
Alina Słowikowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

