PROTOKÓŁ XII/2011r.
z przebiegu obrad XII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 09 stycznia 2012r.
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 XII/91/2012r. do XII/92/2012r.
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
Sejmiku Pana Zbigniewa Kołodzieja, radnego powiatowego Pana K. Krajczyńskiego, stwierdził na
podstawie listy obecności prawomocność posiedzenia.
Odnośnie Pkt.2
Ustalenie porządku obrad.
Następnie Przewodniczący poinformował o wniesieniu autopoprawką zmiany do porządku obrad
tj. zdjęciu z porządku obrad -8 pkt. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący odczytał nowy proponowany porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
PORZĄDEK OBRAD - 09,01.2012
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. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2012.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego
wyznaczoną,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Wójt
zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w
opinii Izby,
odczytanie opinii komisji d.s. Budżetu i Finansów i Przewodniczącego komisji Rewizyjnej,
odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych, nie uwzględnionych w projekcie uchwały
budżetowej,
przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce,

9)głosowanie uchwały.

6.

Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 20122020.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Dyskusja i wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji.
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.
Pan Wójt powitał wszystkich obecnych i przystąpił do złożenia informacji:
wyjazd do Gorzowa do A.R.M.R. w sprawie budynku w Zagórzu- na mieszkania socjolane;
udział w obradach połączonych Komisji budżetu i rewizyjnej- temat budżetu bieżącego i
przyszłego;
spotkanie z mieszkańcami Boryszyna i Zarzynia- gorący temat reorganizacji szkoły, burzliwe
i długie dyskusje, wywołuje to duże emocje u mieszkańców, ostateczna decyzja będzie
należała do rady;
wyjazdy do sąsiednich gmin, Skąpe i Szczaniec- rozmowy i wymiana poglądów na podobne
nurtujące nas tematy.
Odnośnie Pkt.4
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
Głównie spotkania odnośnie opiniowania i konstruowania budżetu;
Udział w spotkaniu z mieszkańcami Boryszyna w S.P. w Boryszynie, w którym uczestniczyli
także ksiądz, sołtysi, radni- burzliwe i długie dyskusje;
Spotkanie z mieszkańcami Boryszyna z udziałem dyrektora Sam Z.Budż.- sprawa podłączenia
do sieci wodociągowej- sprawę wyjaśniono;
Wspólnie z Wiceprzewodniczącym wizyta o sołtysa w Mostkach- sprawa dość poważna,
dotyczy przejęcia nieruchomości- taka jest wola mieszkańców;
Udział w obradach połaczonych komisji budżetu i rewizyjnej;
Wpłynęło pismo od lekarza rodzinnego Pana Górnego- w sprawie dofinansowania
modernizacji ośrodka zdrowia, i podniesienia stawki czynszu za gabinety;
Odnośnie Pkt. 5
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2012.
1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego
wyznaczoną,
2/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Wójt zobowiązany jest
przedstawić Radzie Gminy stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby,
3/ odczytanie opinii komisji d.s. Budżetu i Finansów i Przewodniczącego komisji Rewizyjnej,
4/ odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych, nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5/ przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej,
6/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7/ głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
8/ głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce,
9/ głosowanie uchwały.

Ad.1/ Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała przystąpiła do odczytania Projektu Uchwały w
sprawie budżetu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem, które stanowią załącznik do protokołu, po
uwzględnieniu wszystkich uwag RIO w Zielonej Górze.,a także wprowadzonych przez Wójta
autopoprawkach do projektu budżetu .
Ustala się: dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie -15 800 577,00 zł,
wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie - 13 834 944,00 zł
kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 1 965 633,00 zł , która
zostanie przeznaczona na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na wydatki wyprzedzające w kwocie
1 965 633,00 zł.

Ad.2/ Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę Nr 647/2011 składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 01grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem., która stanowi
załącznik do protokołu.
Ad.3/ Pani Ewa Graff Przewodnicząca Komisji ds.Budżetu i Finansów odczytała stanowisko komisji w
sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Gminy Lubrza na rok 2012.- komisja postanowiła zaopiniować
pozytywnie ( opinia stanowi załącznik do protokołu).
Następnie Pan Krzysztof Gadawski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko komisji w
sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Gminy Lubrza na rok 2012.- komisja postanowiła zaopiniować
pozytywnie ( opinia stanowi załącznik do protokołu).
Ad.4/ W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła wnioski, sołectw , które nie zostały ujęte do
budżetu na rok 2012:
w zakresie budowy i naprawy dróg , ulic i chodników;
- Sołectwo Lubrza – naprawa drogi z Romanówka i ulicy zamkowej w Lubrzy;
- Sołectwo Przełazy- budowa dróg do nowopowstałych osiedli w miejscowości Przełazy,
budowa drogi na oś. Niesłysz, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz budowa drogi
od transformatora do miejscowości Laski;
- Sołectwo Staropole- utwardzenie drogi na kolonię, wyrównanie drogi polnej ;
podłączanie energii i budowa oświetlenia w miejscowości:
- Sołectwo Lubrza – zakup i zainstalowanie dwóch skrzynek energetycznych na plaży
ośrodka wypoczynkowego Goszcza;
- Sołectwo Nowa Wioska – budowa oświetlenia przy kanale Rakownik;
- Sołectwo Mostki – dodanie jednego punktu świetlnego przy kościele;
- Sołectwo Przełazy – budowa oświetlenia w miejscowości Laski
- Sołectwo Staropole- uzupełnienie oświetlenia przy drodze prowadzącej do bloków
- Sołectwo Boryszyn- doprowadzenie energii do boiska oraz instalacja punktu świetlnego
przy posesji P. Hołowniów;
- Sołectwo Bucze – zakup i założenie lampy oświetleniowej przy posesji nr 1
- Sołectwo Buczyna – doprowadzenie energii elektrycznej do boiska;
inne zadania, które nie zostały ujęte w uchwale budżetowej:
- Sołectwo Boryszyn - punkt w zakresie doposażenia wiaty i zagospodarowania terenu;
- Sołectwo Mostki – wykonanie z polbruku alei na cmentarzu;
- Sołectwo Buczyna – wyciszenie sufitu w świetlicy;
- Sołectwo Przełazy – wykonanie instalacji burzowej przy budynku nr 2, uporządkowanie
numeracji w miejscowości Przełazy i Laski;
- Sołectwo Staropole – zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na boisko;
Ad.5 Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały
budżetowej, zawarte w uzasadnieniu, które stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad
tj. dyskusja nad projektem budżetu.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał czy wycena pałacu w Mostkach- 700tys. zł. to aktualna
wycena. Pan Wójt odpowiedział, że planujemy sprzedać pałac za ponad 2 mln.zł, ale nie wiemy za
ile sprzedamy, wycena jeszcze trwa.
Radny Pan Marek Szymczak zapytał o nie uwzględniony w budżecie wniosek z sołectwa
Buczyna,w którym zwracano się o odnowienie i wyciszenie świetlicy. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że odnowienie jest ujęte.
Radna Pani Barbara Orkisz zapytała o subwencje na ucznia niepełnosprawnego, kto zwraca. Pani
Skarbnik wyjaśniła, iż uczeń ten mógł być ujęty dopiero na 30- września, gdyż wcześniej był w
przedszkolu. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego jest w wysokości nie niższej niż przyznana
subwencja oświatowa.

Pani Piercewicz zapytała dlaczego w tym roku budżet szkół jest ogólny , a nie ma jednostkowo na
poszczególne szkoły. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jednostkowo jest wykazywane w
sprawozdaniu.
Sołtys Przełaz Pan Ryszard Operchał, zapytał dlaczego odrzucono wszystko co dotyczyło Przełaz oświetlenie miejscowości Laski , skoro odrzucono projekt odnowa wsi, gdzie był zapisany udział
własny. Pani Skarbnik wyjaśniła iż w związku z tym nie ma dofinansowania z projektu, nie ma
sprzedaży Pałacu w Mostkach – to wystąpił brak środków.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski poinformował iż w tym momencie nastąpi zmiana w
obradach , z uwagi na to, że przybył Pan Hieronim Górzny tutejszy lekarz prowadzący Praktykę
Lekarza Rodzinnego w Lubrzy.
Pan Górzny zwrócił się do radnych z apelem o odstąpienie od podwyżki czynszu za lokal
wynajmowany na cele zdrowotne, w ośrodku w Lubrzy, w którym prowadzona jest praktyka
lekarska i stomatologiczna , a także z prośbą o dofinansowanie koniecznej modernizacji ośrodka.
Pan Górzny uzasadnił to tym, że modernizacja ośrodka jest narzucona przez Min. zdrowia, które
wydało surowe przepisy jakim taki obiekt powinien odpowiadać, tzn. dostosowanie dla
niepełnosprawnych, a więc podjazdy , odpowiednie toalety, podłogi. W poprzednich latach były
uzgodnienia z Wójtem takie, że co 4 lata będziemy modernizować ośrodek przy dofinansowaniu
gminy. Pan Górzny oświadczył, że jeżeli Gmina nie dofinansuje modernizacji i nie zostanie
obniżony czynsz dzierżawny, to będzie zmuszony zamknąć działalność i mieszkańcy gminy zostaną
bez lekarza.
Pan Górzny udzielił jeszcze odpowiedzi na pytania radnych odnośnie ilości pacjentów,
dofinansowania- ile na jednego pacjenta, badań diagnostycznych , a następnie podziękował za
możliwość wystąpienia i opuścił salę obrad.
Godzina 12:15 sale obrad opuściła radna Pani Barbara Orkisz, stan radnych 12/13.
Następnie Przewodniczący udzielił głosu radnemu se4jmiku wojewódzkiego Panu Z. Kołodziejowi.
Pan Kołodziej sprawy , które dotyczą bezpośrednio naszej gminy:
odnośnie projektów odnowy miejscowości, na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków
projekty gminy Lubrza zostały zaopiniowanie pozytywnie, jednak później kryteria oceniania
projektów się zmieniły, należało osiągnąć min. 3 na 7 punkt., a Lubrza otrzymała – 2; ale w
tym roku będzie jeszcze jeden nabór i Lubrza ma szansę;
sprawa kanału Rakownik – rozmowa w Sulechowie i temat wyjaśniamy;
sprawa Ośrodka Agawa w Przełazach- otrzymałem mylne informacje w urzędzie
Marszałkowskim, ale będę dalej zajmował się tym tematem;
organizacja turnieju halowego piłki nożnej – w czasie ferii zimowych, zapraszam do
uczestnictwa;
Pan Kołodziej udzielił jeszcze odpowiedzi na pytania radnych, które dotyczyły głównie spraw
związanych z projektami odnowy wsi i szans naszej gminy w drugim naborze.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski oznajmił iż wracamy do dyskusji odnośnie budżetu na
2012r.
Radny Pan Kuczyński zapytał w kwestii składania ponownie wniosku na projekty odnowa
miejscowości, skąd weźmiemy środki własne. Pani Skarbnik odpowiedziała, że chodzi tu
dodatkowo o kwotę – 250tys. zł. z budżetu- jest to niemożliwe. Zwiększenie wydatków nawet o 10
tys., powoduje zachwianie wskaźników WPF. Pan Szymczak zapytał, czy w takim razie jesteśmy
wyłączeni z tego terminu czerwcowego. Pani Skarbnik wyjaśniła, że na obecny stan finansów,
przyjęcie takiego wniosku do jest niemożliwe do realizacji.
Pani Skarbnik wyjaśniła jeszcze kwestię środków na dodatki wyrównawcze nauczycieli,
konieczność – sprawa urlopów zdrowotnych, w związku z tym konieczność zastępstw i
dodatkowego zatrudnienia to sytuacje, których nie da się przewidzieć i zaplanować.
Na pytanie Pana Szymczaka o wysokość rezerw czy są to kwoty wymagalne, Pani Skarbnik- tak
ust. O fin.publ.i zarządzaniu kryzysowym.

Na pytania radnych odnośnie środków na budowę oświetlenia – gdzie będzie realizowane
odpowiedzi udzielił Pan Sławski Inspektor w Urzędzie Gminy.
Pan Sławski wyjaśnił radnym także kwestię środków przeznaczonych na utrzymanie i konserwację
Orlika.
Radni poruszyli jeszcze kwestię wzrostu wynagrodzeń w urzędzie o 2,8%- Pani Skarbnik
wyjaśniła, że chodzi tu o kwotę niespełna 20tys. zł dla pracowników urzędu i obsługi szkół, to
ponad 20- osób., jest to regulacja płac o stopień inflacji.
Ad.7.i 8
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do kolejnego punktu obrad
-głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
-autopoprawki zostały przyjęte przy 10 głosach za, 1- przeciw, 1- wstrzymujący;
- głosowanie pozostałych zgłoszonych wniosków nie uwzględnionych przez Wójta w
autopoprawce
- nie przyjęcie odrzuconych wniosków- 10 za,- 1 – przeciw, 1 - wstrzymujący;
Ad. 9
głosowaniem uchwały.
- uchwała została przyjęta przy 10 głosach za, 1- przeciw, 1- wstrzymujący;
Odnośnie Pkt. 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na
lata 2012-2020.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj
.podjęcie uchwały w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata
2012-2020.
Pani Skarbnik Helena Domagała wyjaśniła, że WPF uchwala się co roku, i najlepiej jest uchwalać
tylko raz w roku, a w budżecie tak wprowadzać zmiany w dochodach i wydatkach, by nie zmieniać
wyniku, gdyż zmiana wyniku skutkuje zmianami WPF.WPF dla JST obowiązuje do momentu
realizacji zadań wieloletnich, albo do czasu spłaty kredytu – u nas do 2020r.
Problemem dla naszej gminy jest bardzo wysokie zadłużenie, odsetki w roku 2012 wyniosą ponad –
400tys. zł., w momencie zaciągnięcia kredytu musimy zrezygnować z luksusów i nastawić się na
spłatę kredytu komercyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2012-2020.
I poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 9 głosach za,-1-przeciw, 2- wstrzymujące;
Odnośnie Pkt. 7
Interpelacje i wnioski radnych.
Wnioski złożone na piśmie

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 09.01.2012r.

Data,
podpis osoby
przyjmującej wniosek

1.

Radny/a E. Graff, ST.Kendzia, D. Galimski – Lubrza
Naprawa dróg gminnych przez firmę „Hydrobiel” i Nadleśnictwo
Świebodzin;
Spotkanie z kierownictwem wyżej wymienionych firm;

Przekazano ……………………………
2.

Sołtys - Krzysztof Harbatowski - Boryszyn
Podłączenie lampy ulicznej przy przystanku PKS – nr
słupa 1982 3/1;
Przycięcie gałęzi przy liniach energetycznych;
Przekazano…………………………..
Remont przystanku PKS
Przekazano…………………………..

3. Radny/a Piotr Kaczkowski Boryszyn
Utwardzenie drogi przy posesji P. Rogali – Staropole,
odtworzenie stanu przed podjęciem robót;
Przekazano……………………………
Natychmiastowe podłączenie punktu świetlnego w m.
Boryszyn (tzw. Park) – kolejny monit
Przekazano……………………………
Ponowna prośba o namalowanie znaków poziomych na
drodze powiatowej relacji Lubrza – Boryszyn;
Przekazano……………………………
Prosba o przekazywanie informacji dot. reformy oswiaty w
Gminie Lubrza w aspekcie PSP Boryszyn oraz PSP Lubrza;
Przekazano……………………………
4.

Radny/a Dawid Galimski – Lubrza
Naprawa drogi na ul. Zamkowej;
Przekazano……………………………

Radny Pan Kuczyński zapytał dlaczego stara hydrofornia w Mostkach jest cięta przez firmę
złomującą. Pan Wójt odpowiedział, że były ustalenia z dyrektorem Ociepą, iż pracownicy zakładu
mieli wybrać rzeczy przydatne, a pozostałe pocięte i na złom.
Pan Kuczyński poruszył kwestię zalewania ogródka przez kanalizę przy posesji P. Treli w
Mostkach, zapytał też odnośnie spotkania w Szczańcu, czy to prawda, że 3% od ceny wyjściowej
będziemy płacić mniej do oczyszczalni w Świebodzinie.
Pan Wójt- była rozmowa z Panem Ociepą- pracownicy mieli się tym zająć, jeżeli chodzi o płatność
do Ś-na tak będziemy płacić mniej.
Radny powiatowy Pan Kazimierz Krajczyński poinformował, odnośnie drogi w Boryszynie, został
rozstrzygnięty przetarg i do końca czerwca 2012r. realizacja.
Odnośnie Pkt. 8
Dyskusja i wnioski.
Sołtys z miejscowości Boryszyn Pan Krzysztof Harbatowski złożył na ręce Wójta pismo- apel od
mieszkańców Boryszyna z podpisami w sprawie likwidacji szkoły w Boryszynie.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat propozycji reorganizacji szkoły w Boryszynie z 6oddziałowej na 3- oddziałową
Pan Wójt stwierdził, że nie jest to temat łatwy, gdzie większość jest przeciwnych, jako przykład
szkoła w Mostkach w tej chwili szkoła przyjazna dzieciom i o to samo chodzi w szkole w
Boryszynie. Z pozostałych wolnych pomieszczeń w budynku szkoły wygospodarowalibyśmy
świetlicę wiejską.

W dalszej dyskusji poruszano jeszcze kwestie organizacji imprez plenerowych, padały propozycje
ograniczenia ich do minimum, w celu ograniczenia kosztów, sprawę turystki w naszej gminie,
braku prywatnych inwestorów.
Zgłaszano też uwagi co do zgłaszania awarii oświetlenia do Enei - , że na naprawę czeka się nawet
2 tyg.
Pan Wójt na dzień dzisiejszy nie mamy wyjścia i musimy korzystać z usług Enei, dlatego
interweniujmy wspólnie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.

Protokołowała:
Alina Słowikowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

