PROTOKÓŁ XI/2011r.
z przebiegu obrad XI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 16 grudnia2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 15:30.
W obradach sesji, której przewodniczył Piotr Kaczkowski udział wzięło 14 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.
Na sesję przybyli także dwaj rolnicy z miejscowości Zagaje, Panowie Tadeusz Swaryczewski
i Jakub Otto.
Podjęto uchwały od nr XI/78/2011r. do XI/90/2011r.
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 XI zwyczajnej sesji Rady
Gminy i po powitaniu wszystkich radnych, sołtysów, Pana Wójta, pracowników Urzędu
Gminy, radnego sejmiku wojewódzkiego Pana Z. Kołodzieja, radnego powiatowego Pana K.
Krajczyńskiego, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność posiedzenia./
Odnośnie Pkt.2
Ustalenie porządku obrad.
Następnie Przewodniczący poinformował iż Pan Wójt, chce autopoprawką wnieść zmiany
do porządku obrad, które dotyczą : Pkt.6 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie
uchwał w sprawach:, wprowadzenie dodatkowego podpunktu nr12/podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy Lubrza.
Przewodniczący odczytał nowy proponowany porządek obrad po wprowadzonych zmianach

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. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2011.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1/ przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Lubrzy
2/wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b) powołanie komisji Skrutacyjnej, podjęcie stosownej uchwały,
c)prezentacja kandydatów,
d)przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r;

4/ w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
w 2012 r.
5/ zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
6/ obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku
rolnego na rok 2012;
7/poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
8/ opłaty od posiadania psów;
9/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
10/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11/w sprawie zmian budżetowych na 2011r.
12/ w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na
terenie Gminy Lubrza.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
9. Dyskusja i wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.
Porządek obrad został przyjęty przy 14 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.
Pan Wójt powitał wszystkich obecnych i przystąpił do złożenia informacji:
Udział w forum w Gorzowie- spotkanie Polski Zachodniej z udziałem Pani Marszałek;
Barbórka w Buczynie z górnikami z Sieniawy z udziałem dyr. Kopalni nawiązanie do
tradycji gwarkowych, podziękowanie dla Pana sołtysa i i radnego J. Szeremety , a także
Pana M. Szymczaka za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości;
Udział w obradach Komisji d.s. budżetu na temat: realizacja budżetu bieżącego, a także
przygotowanie nowego budżetu na rok 2012- ;
Podpisanie umowy notarialnej z Agencją N.i W. R. na przekazanie obiektu w Zagórzu ,
wystąpiliśmy jednocześnie do Agencji o środki na adaptację i remont tego budynku, z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne;
Spotkanie w Pniewie z Panem Lisieckim- temat bunkry;

Udział w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami- sprawa zjazdu z autostrady w
miejscowości Stok;;
Został zakupiony nowy wóz bojowy do OSP Lubrza;
Sprawy bieżące- spotkanie w Starostwie, spotkania z mieszkańcami gminy.
Odnośnie Pkt.4
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
•
•
•

większości wydarzeń i spraw wspominał Pan Wójt;
udział w świecie górniczym Barbórka;
w obradach Komisji d.s. budżetu na temat: realizacja budżetu bieżącego, a także
przygotowanie nowego budżetu na rok 2012- ;
Odnośnie Pkt.5
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2011.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
przedstawienia Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2011.
Głos zabrała Pani Danuta Giecołd- inspektor Urzędu Gminy pełnomocnik Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przedstawiła
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2011, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w Lubrzy
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski poinformował o rezygnacji Pana
Stanisława Kendzi z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza.
Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z
funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy, która stanowi załącznik do protokołu
i poddał ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za i 1 wstrzymującym ;
Ad.2
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono następujące kandydatury:
Radna Pani Ewa Graff zaproponowała radnego pana Marka Szymczaka - wyraził zgodę
na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
nie zgłoszono następnych kandydatur.
Następnie przystąpiono do powołania komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

W skład komisji skrutacyjnej zaproponowano:
Radną Ewę Graff – wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,
Radnego Jana Pilczuk – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,
Radnego Krzysztofa Szaja – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Poddano pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej – skład komisji został przyjęty przy 11
głosach za. 3 wstrzymujących;
Członkowie komisji skrutacyjnej wyłonili spośród siebie Przewodniczącego, którym została
Pani Ewa Graff.
Następnie Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
składzie:
1) Radna Ewa Graff - przewodniczący
2)

Radny Jan Pilczuk - członek

3) Radny Krzysztof Szaj - członek
i podał pod głosowanie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za , 2 wstrzymujących
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej pani Ewa Graff omówiła pokrótce zasady tajnego
głosowania oraz rozdała karty do głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Ewa Graff odczytała
protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego, podając wynik głosowania- Pan Marek Szymczak
otrzymał 12 głosów. Karty do głosowania i protokół głosowania stanowią załącznik do
protokołu sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
-uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-, 1- wstrzymującym
Rada Gminy wybrała na wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym pana Marka Szymczaka.
Ad.3
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r;
Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Uchwałę przedstawiła Pani Danuta Giecołd- inspektor Urzędu Gminy pełnomocnik Gminnej
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję związaną z przedstawioną uchwałą.
Głos w dyskusji zabrali:
Radny Pan Stanisław Kuczyński- zapytał co w sytuacji jeżeli nie osiągniemy
zaplanowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

Pani Danuta Giecołd- opłaty naliczane są na podst. wartości sprzedaży, przyjęta do budżetu
opłata naliczona została na podst. poprzednich kwartałów, jeżeli wpływy będą niższe, przez
spadek sprzedaży, to dokonamy zmian w preliminarzu wydatków;
Radny Pan Stanisław Kendzia- zapytał o środki na Niepubliczną Szkołę w Mostkach,
Pani Danuta Giecołd- Pani Radca Prawny podtrzymała stanowisko komisji tzn. dzieci z całej
gminy;
Radna Pani Ewa Graff- dlaczego gdy Przedszkole Niepubliczne składało wniosek o
dofinansowanie- dostało odpowiedź odmowną;
Pani Danuta Giecołd- na program profilaktyczny tak , ale organizowany na miejscu, ale nie
było zgody na wyjazd;
Radny Pan Marek Szymczak – czy można sfinansować dojazd dzieci na zajęcia
pozalekcyjne;
Pani Danuta Giecołd - nie;
Skarbnik Pani Helena Domagała- zaproponowała aby zmniejszyć zapisane preliminarzu
kwoty dotacji na izby wytrzeźwień- na 500,-zł. i szpital w Ciborzu- 1.000,-zł.;
Pani Danuta Giecołd- wpłynęło pismo z Zielonej Góry z prośbą o zaplanowanie środków na
izbe wytrzeźwień;
Radna Pani M. Ozimkowska zapytała ilu pacjentów trafiło do szpitala w Ciborzuodpowiedź- 3 osoby;
Radny Pan Stanisław Kendzia opowiedział się za utrzymaniem 2.000,- tys. na szpital w
Ciborzu;
Dalsza dyskusja dotyczyła sposobu wydatkowania środków na , doposażenia placów zabaw w
poszczególnych miejscowościach, uwag dotyczących działania świetlic socjoterapeutycznych.
Pani Giecołd wyjaśniła, że ustawa określa sposób i cel najaki mogą być wydatkowane w/w
środki- i tak to jest ujęte w przedłożonym preliminarzu.
Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek pana Kendzi – utrzymanie
dotacji- 1 tys. na Izby wytrzeźwień i – 2 tys. na szpital w Ciborzu,
- wniosek przeszedł przy – 14 głosach za;
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach;
Ad.4
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012r.
Pani Katarzyna Przewłocka Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zadaniem Gminy będzie
ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z ustawy. Stowarzyszenia

sportowe działające na terenie naszej gminy, które otrzymają dotacje, na koniec roku są
zobowiązane złożyć sprawozdania z wykorzystania tych dotacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie w 2012r., która stanowi załącznik do protokołu i poddał
pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach;
Ad.5
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwałę przedstawiła Skarbnik Pani Helena Domagała, wyjaśniając iż z powodu zmian w
ustawie o finansach publicznych ,musi powstać odrębna uchwała co do zasad udzielania
dotacji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie zasad
udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w
sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, która stanowi załącznik do protokołu i
poddał pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach;
Ad.6
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku
rolnego na rok 2012;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia
wysokości podatku rolnego na rok 2012;
Przewodniczący otworzył dyskusję odnośnie przedstawionej uchwały.
Radny Krzysztof Gadawski- zaproponował obniżenie stawki na – 60zł.;
Radny Pan ST. Kendzia- zapytała jak to wygląda w obrębie naszego województwa;
Rolnik Pan T. Swaryczewski- generalnie gminy obniżają stawkę;
Rolnik Pan J. Otto- ciężka sytuacja w rolnictwie zaproponowana wysoka stawka przez GUS
jest dla rolnictwa zabójstwem, słabe żniwa, pasz treściwych brak jest to problem wielu
rolników.
Przewodnicząca Komisji d.s. budżetu i finansów przedstawiła stanowisko komisji , która na
posiedzeniu w dn. 25.11.2011r, zajmowała się sprawą obniżenia ceny skupu żyta, protokół z
komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poinformował, że w związku z tym, że chcemy
obniżyć stawkę za żyto , wystąpiliśmy do Izby Rolniczej o opinię. Następnie odczytał
uchwałę Izby Rolniczej- stanowi załącznik do protokołu.
Radna M. Ozimkowska- zaproponowała aby każdy radny, Pan Przewodniczący i Pan Wójt
przeznaczyli ze swoich wynagrodzeń- 20%- i są już jakieś pieniądze- i wtedy stawka za żyto60,-zł.;
Radny Pan Kuczyński zaproponował stawkę – 65,-zł.
Radna Pani B. Orkisz- mamy ogólny kryzys na świecie, to może zejść z wysokich kosztów i
kwot przeznaczonych na dwie duże imprezy.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że kwota ujęta w budżecie jest przeznaczona nie tylko na 2
imprezy, ale szereg innych jak dożynki, wigilia, święto niepodległości. Zwróciła też uwagę na
to iż radni powinni mieć świadomość tego , że obniżenie stawki skutkuje spadkiem
dochodów, i jeżeli tniemy wydatki to także dochody. Pani Piercewicz zapytała ile musimy
znaleźć w budżecie jeżeli obniżymy stawkę żyta do 60,-zł. Pan Swaryczewski zapytał ile
turystyka przynosi dochodów gminie, co w formie podatków jako rolnika do mnie wraca
oprócz kanalizacji, wodociągu, ile Gmina wydaje na roników, tylko dotacja na spółki wodne
– 5 tys.zł. Pan Wójt odpowiedział, że ileś lat temu została przyjęta strategia rozwoju gminy, w
której postawiono na turystykę, i tego nie zmienimy. Firm prowadzących działalnośc
związaną z turystyką na terenie gminy odprowadzających podatek do kasy jest kilka .
Przewodniczący zwrócił uwagę radnym , że jeżeli są za obniżeniem stawki to są zobowiązani
wskazać, z czego to zdjąć .
Propozycje radnych w zakresie cięcia wydatków dotyczyły ograniczenia kosztów imprez
plenerowych, redukcji zatrudnienia, ograniczenia wydatków w gospodarce mieszkaniowej.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zakończył dyskusję odnośnie w/w uchwały i przeszedł
do głosowania propozycji stawek. Jako pierwsza została zaproponowana stawka to – 60,- zł.
- stawka została przegłosowana przy – 4 głosach za, 1- przeciw i 9- wstrzymujących;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: obniżenia
ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012;
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 4 głosach za, 2- przeciw i 8- wstrzymujących;
Ad.7
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie: poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
Radni Pan Kuczyński, Kendzia i Pani Ozimkowska w2nioskowali o to by pozostawić
wysokość inkasa bez zmian tj. 9% dla wszystkich sołtysów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnych o stawkę inkasa w wysokości – 9%,
- wniosek przeszedł przy 6 głosach za, 5-przeciw i 3-wstrzymujących;
Przewodniczący Rady Gminy 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 pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 7 głosach za, 4- przeciw i 3- wstrzymujących;
Ad. 8
opłaty od posiadania psów;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie: opłaty od posiadania psów.
Przewodnicząca komisji d.s.budżetu i finansów Pani Ewa Graff przedstawiła stanowisko
komisji odnośnie wysokości opłaty za psa to: 12,-zł rocznie.
Na pytanie Pana Kendzi jak to wygląda pod względem prawnym, odnośnie obowiązku opłaty,
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma to charakteru podatku tylko opłaty, wiec nie jest
obligatoryjne.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: opłaty za
psa, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 1- wstrzymującym;
Ad.9
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
Sekretarz Pani Katarzyna Przewłocka wyjaśniła, iż dotyczy to przejęcia budynku policji w
Lubrzy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; która stanowi załącznik do protokołu i poddał
pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,
Ad.10
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
Sekretarz Pani Katarzyna Przewłocka wyjaśniła , że dotyczy to działki w Mostkach po
hydroforni .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie: wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości, ; która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,
Ad.11
zmian budżetowych na 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały 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 14 głosach za,
Ad.12
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza.
Przewodnicząca Komisji d.s budżetu i finansów poinformowała, że zmiany w opłatach za
korzystanie z cmentarzy zostały omówione na posiedzeniu komisji w dn. 12.12.01r.,która
pozytywnie zaakceptowała przedstawione propozycje. Przewodniczący Rady Gminy Pan
Piotr Kaczkowski odczytał powyższą uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu i poddał
ją pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,

Odnośnie pkt. 7.
Interpelacje i wnioski radnych.
Wnioski złożone na piśmie
Wnioski z Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 16.12. 2011r.

Data,
podpis osoby
przyjmującej wniosek

1.

Radny/a Stanisław Kendzia – Lubrza
Nadanie nazwy ulicy – Ogrodowa w Lubrzy, ( ul. Tylna od ul. 3-go
Maja w Lubrzy);
Przekazano ……………………………
Źródło pozyskania środków finansowych z budżetu na 2012r.
- redukcja zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubrza,
- cofnięcie podwyżki płac o 2,8% w U.G. Lubrza,
- zdjęcie z imprez – dożynek gminnych,
- nie budowanie domu socjalnego w Zagórzu;
Przekazano ………………………………

2.

Radny/a Krzysztof Szaj - Przełazy
Proszę o załatanie dziury w drodze gminnej w miejscowości
Przełazy przy posesji Pana Operchał (nr 23)
Przekazano…………………………..

3. Radny/a Barbara Orkisz – Bucze
Do Gmin.K.P.Pr. i R. P. i P.N.
Zwracam się z prośbą o zakup kotła c.o. do świetlicy
socjoterapeutycznej w miejscowości Bucze. Nadmieniam, że
kocioł ten po wizji lokalnej został pozytywnie zaopiniowany
do wymiany;
Przekazano……………………………
4. Sołtys – Lidia Okopna- Nowa Wioska
Proszę o zakup 10t destruktu, który jesteśmy w stanie sami
dostarczyć do miejscowości. W/w materiał wykorzystamy do
połatania dziur na drodze wzdłuż kanału. Prace będą wykonywane
przez mieszkańców w czynie społecznym.
Przekazano……………………………
5. Sołtys- Piotr Operchał- Mostki
Nadanie nazw ulic w Mostkach, mamy 10 ulic.
Przekazano……………………………

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 14 głosach za-,
Odnośnie pkt.9
Dyskusja i wnioski.
Sołtys Pan Ryszard Operchał zapytał czy jest obowiązek podłączenia się do wody, chodzi o
Przełazy. Pan Wójt odpowiedział, że te sprawy będą wyjaśniane na piśmie. Sołtys z Nowej
Wioski Pani Lidia Okopna zwróciła się z prośbą o 10t. destruktu na drogę od kościoła w
Nowej Wiosce, a mieszkańcy sami to rozplantują.
Sołtys Pan Ryszard Operchał zapytał czy były rozmowy w Starostwie w sprawie drogi
Przełazy- Mostki, Pan Wójt odpowiedział, że nie. Sołtys Pan Grzegorz Iwanicki zapytał,
zapytał o naprawę dróg przez Hydrobiel, czy jeszcze w tym roku będzie to wykonane.
Pan Wójt odpowiedział, że takie są uzgodnienia z firmą.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się do radnych aby przedstawili propozycje
zmian do budżetu na rok 2012, celem przyjęcia budżetu na następnej sesji.
Skarbnik Pani Helena Domagała zauważyła, że skoro rada pochyliła się nad losem rolników –
skutki obniżenia stawki to około – 110,-tys.złi sołtysów, co skutkuje wzrostem wynagrodzeń
wyższe inkaso- to teraz należy znaleźć te środki i poprosiła by radni wskazali konkretnie
gdzie.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zwrócił też uwagę na to, że nie może być tak iż jedne
zadania realizujemy , a drugie nie. Np. sprawa mieszkań socjalnych.
Pani Radca wyjaśniła, że jest wyrok sądu, który mówi, że Gmina płaci do spółdzielni za
lokatorów zalegających za czynsz, w takiej wysokości jak ustalony czynsz, w sytuacji gdy nie
posiada mieszkań socjalnych.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek złożył wszystkim Życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski złożył wszystkim życzenia Świąteczne i
Noworoczne, podziękował za udział w obradach sesji oraz dokonał oficjalnego zamknięcia XI
zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.

Protokołowała:
Alina Słowikowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

