PROTOKÓŁ XXXII/2006r.
z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 17 lutego 2006r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do1235
Podjęto uchwały nr od XXXII/191/2006r. do XXXI/197/2006r.
Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza – Stanisław
Kluczkiewicz,
protokołowała Magdalena Gadawska.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15.
Radni: Piotr Śramkiewicz, Radosław Noworyta, Kazimierz Koszucki usprawiedliwili swoją
nieobecność na posiedzeniu Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza Stanisław Kluczkiewicz otworzył XXXII
zwyczajną sesję Rady Gminy Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza Stanisław Kluczkiewicz przedstawił
proponowany porządek obrad:
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Informacja z prac Wójta między sesjami.

4.

Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.

5.

Interpelacje i wnioski radnych.

6.

Odpowiedzi na interpelacje

7.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006r.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

10.

Podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lubrza.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/182/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z
dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2006-2011.

14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy.

15.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.

16.

Dyskusja i wnioski.

wynagrodzenia

pracowników
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1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Z porządku obrad Rady Gminy zdjęto pkt 4: Informacja z prac Przewodniczącego Rady
Gminy między sesjami z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza
Koszuckiego
Następnie Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kluczkiewicz poddał pod głosowanie porządek
obrad, który został wyłożony przed obradami Rady Gminy
– 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 Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
➢trwa

intensywny okres pracy referatów Urzędu Gminy związany z przygotowaniem i
złożeniem wniosków o pozyskanie środków finansowych na realizację projektów w ramach
promocji Gminy Lubrza:
* wniosek do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr o dofinansowanie imprezy znanej pod
nazwą „Zlot Miłośników Militariów Wojskowych Fortyfikacji Pętli Boryszyńskiej”,
* wniosek w sprawie prezentacji Gminy Lubrza i udziału w targach turystycznych w
Berlinie,
* wniosek do Ministerstwa Gospodarki Pracy, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa
Powiatowego – w ramach lokalnej organizacji Turystycznej o dofinansowanie
imprezy”Noc Nenufarów”,
➢zostały

pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej działanie 3.1 Turystyka i Kultura
na kwotę 725 tys złotych,
➢ciągle

czekamy na realizację wniosków o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy
kanalizacji dla miejscowości:Mostki-Przełazy-Zagórze,
➢odbyło

się spotkanie z dyrektorem Ośrodka Centrum Promocji i Szkolenia w Przełazach w
zakresie możliwości przyszłej współpracy, spłaty podatków od nieruchomości. Niestety nie
powiodło się zorganizowanie spotkania z dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
w Przełazach. W dalszym ciągu trwa postępowanie administracyjne w sprawie wyegzekwowania
podatków od nieruchomości od w/w ośrodków w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w
Zielonej Górze,
➢odbyło

się spotkanie Komisji Budżetów i Finansów z zarządcą MAT-BUD w sprawie
umorzenia podatków od nieruchomości. Na spotkaniu komisja postanowiła wejść zaproponowane
postępowanie układowe co pozwoli na odzyskanie części zależności oraz na uruchomienie i
normalne funkcjonowanie żwirowni w Mostkach,
➢podpisano

umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Promocja Przedsiębiorczości. Środki finansowe na
realizację tego projektu wynoszą 660 tys. złotych w tym dofinansowanie wynosi 566 tys. złotych.
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Na początku marca organizowane będą spotkania z potencjalnymi przedsiębiorcami.
➢zostanie

zamontowane oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w kierunku bloku nr 86 w
miejscowości Mostki , prowadzone są rozmowy z przedstawicielami ENEA -Grupa Energetyczna
na temat umieszczenia dodatkowego oświetlenia przy sklepie i świetlicy w miejscowości
Staropole,
➢w

ramach zwiększenia bezpieczeństwa na drogach zakupiono maszty foto-radarowe, które
zostaną zamontowane w miejscowości Mostki z chwilą polepszenia się warunków klimatycznych.
W ramach tego projektu został zakupiony Laptop dla Policji w celu przetwarzania zdjęć
kierowców przekraczających dozwoloną prędkość,
➢opaski

odblaskowe zostały rozdane dzieciom Szkół Podstawowych na terenie Gminy

Lubrza,
➢w

dalszym ciągu Gmina częściowo finansuje zajęcia plastyczne dla dzieci organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy,
➢prowadzone są rozmowy z dyrektorem Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w
sprawie nowej aranżacji głównego widowiska imprezy pn: „Noc Nenufarów”,
➢nastąpi modernizacja strategicznego kanału szlaku kajakowego. W tym celu pozyskano
środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programu bezrobotni dla gospodarki na
zatrudnienie 4 osób w okresie sezonu,
➢zakończono remont i modernizację siedziby nowo powstałego Zakładu Budżetowego
„EKO-FORT” - koszt remontu na dzień dzisiejszy wyniósł 112 tys. złotych,
Odnośnie pkt.4
„Interpelacje i wnioski radnych”.

Wniosek

Data, podpis osoby
przyjmującej wniosek

Radny/a Stanisław Kuczyński
•

1

prośba o zabezpieczenie lub rozbiórka budynku po byłym PGR
Mostki, ponieważ grozi zawaleniem, wystosować pismo w tej sprawie
do Nadzoru Budowlanego
• prośba o zabezpieczenie odkrytego szamba, będącego w sąsiedztwie
boiska w Mostkach
Przekazano .............................
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Radny/a Alina Mieczyńska
•

wniosek w sprawie postawienia drewnianej tablicy informacyjnej o
„Pętli Boryszyńskiej” na rozwidleniu przy drodze dojazdowej do
bunkrów

Przekazano .................................

3

Wniosek

Data, podpis osoby
przyjmującej wniosek
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Radny/a Okopna Lidia
•

prośba o informację na temat środków unijnych na odnowienie
Pomnika Kanadyjskiego Lotnika na cmentarzu w Nowej Wiosce.

Przekazano .................................................
4

Radny/a Brachman Anna
•

wniosek z prośbą o naprawę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku
„ trasy A2” - Zagórze

Przekazano .................................................
5

Radny/a Kołakowski Bolesław
•
•
•
•

prośba o zorganizowanie spotkania z Komisją Rewizyjną w sprawie
przedyskutowania funkcjonowania i działalności w/w komisji
wniosek o ustalenie średnich wysokości gminnych plonów w rolnictwie
prośba o przedstawienie sprawozdania z działalności EKO-FORTU
(bilans wyjściowy)
prośba o przedstawienie planu pracy Zakładu Budżetowego oraz
przedstawienie wizji wypracowania zysków

Przekazano .................................................
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Radny/a Pilczuk Jan
•
•

wniosek w sprawie wznowienia rozmów dotyczących stanu drogi
powiatowej Lubrza- Staropole z przedstawicielem Zarządu Dróg
Powiatowych. Zorganizowanie wizji lokalnej.
prośba o uporządkowanie wejścia do Bunkrów, naprawienie barierek ,

Przekazano .................................................
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Radny/a Kluczkiewicz Stanisław
•

wniosek dotyczący uzyskania informacji o możliwości nieodpłatnego
przejęcia na rzecz Gminy Lubrza zabytkowego parku lub jego części
znajdującego się w miejscowości Staropole. Dlaczego Agencja
Nieruchomości Rolnych wcześniej nie stworzyła takiej możliwości dla
Urzędu Gminy przed dokonaniem jego sprzedaży osobie fizycznej?

Przekazano .................................................
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Wniosek

Data, podpis osoby
przyjmującej wniosek

8

Radny/a Maczalska Urszula
•

wniosek z prośbą o zamontowanie sygnalizatora świetlnego
włączającego się na żądanie przy przejściu dla pieszych w
miejscowości Mostki

Przekazano .................................................
Odnośnie pkt.5
„Odpowiedzi na interpelacje”.
Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz przedstawił wnioski
i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy w Lubrzy z dnia 20 lutego 2005r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt.6
„Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2005 r.”
Przewodniczący Komisji Radny Piotr Śramkiewicz nie był obecny na posiedzeniu Rady Gminy, w
jego imieniu głos zabrała Radna Alina Mieczyńska, która odczytała sprawozdanie za rok 2005
sporządzone przez Przewodniczącego Komisji. Stanowi ono załącznik do protokołu. Po odczytaniu
głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kluczkiewicz, który zaznaczył, że sprawozdanie
jest nierzetelne i nieścisłe, powinno być poprawione i przedstawione raz jeszcze. Następnie
podkreślił, że przed sporządzeniem sprawozdania członkowie Komisji Rewizyjnej powinni spotkać
się z pracownikami referatu finansowego Urzędu Gminy, którzy merytorycznie powinni pomóc w
sporządzeniu sprawozdania z działalności.
Następnie głos zabrała radna Urszula Maczalska wskazała, że dwa razy już w porządku obrad
wystąpił pkt przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2005 i w
żadnym posiedzeniu nie uczestniczył przewodniczący radny Piotr Śramkiewicz. Ponadto
zaznaczyła, że jest to najważniejsza z Komisji Rady Gminy i powinna ona działać sprawnie przez
cały rok.
Następnie głos zabrała skarbnik pani Helena Domagała, która poinformowała, że wielokrotnie
podkreślała , iż służy swoją pomocą dla radnych, że na spokojnie w ciągu roku może przekazać
dokumenty dla Komisji Rewizyjnej.
Odnośnie pkt.7
„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006r.”
Głos zabrała radna Urszula Maczalska przewodnicząca Komisji Budżetów i Finansów,
poinformowała, że w dniu 10.02.2006 r. odbyło się posiedzenie komisji, na które został zaproszony
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zarządca upadłej Spółki MAT-BUD. Wnioskował on do Urzędu Gminy o umorzenie podatku od
nieruchomości na kwotę 69 tys. 764 złotych za okres od czerwca 2005 r. do grudnia 2005 r.
Jednogłośnie podjęto decyzję o umorzeniu podatku oraz wejście w postępowanie, co umożliwi na
normalne funkcjonowania żwirowni w Mostkach oraz zatrudnienie osób.
Następnie omówiła szczegółowo zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych na rok
2006.
DOCHODÓW
PLAN/Zwiększenia

ZMIANY

1/ Dział 750 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wpływy z usług

15 000,00

Zmniejszenia
Dział 750 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-135 000,00

pierwotnie zakładaliśmy, że nasz projekt uzyska
dofinansowanie w wysokości 525 000,00, natomiast
uzyskał 390 000,00

WYDATKÓW
PLAN/ZWIĘKSZENIA

ZMIANY

1./ Dział 010 Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

230 000,00

2./ Dział 750 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego

130 000,00

udział własny w realizacji projektu wskutek zmniejszenia
dofinansowania projektu pn. „Zintegrowany system rozwoju
turystyki w Gminie Lubrza”

3./ Dział 754 Rozdział 75495 - Pozostała działalność
zakup opasek odblaskowych
zakup i montaż dwóch radarowych

810,00
9290,00
10 100,00

4./ Dział 851Ochrona zdrowia Rozdział 85195- Pozostała działalność
zakup wyposażenia dla SP ZOZ
Świebodzinie
5./Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność
udział gminy w programie dożywiania dzieci

w

2100,00

8500,00
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ZMNIEJSZENIA
1/Dział 010 Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych

230 000,00

2/Dział 600 Rozdział 60016- Drogi Publiczne gminne

50 000,00

3/Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000,00
135 000,00
225 000,00

4/Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

13 500,00

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 11 154 616,00
Wydatki 13 385 471, 00
Deficyt: 2 230 855,00
Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisław Kluczkiewicz odczytał uchwałę w
sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006r.” i poddał pod głosowanie
– uchwała została przyjęta przy 10 głosach za, 2 głosy wstrzymujące Odnośnie pkt.8
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy”.

wynagrodzenia

pracowników

Głos zabrała sekretarz Katarzyna Przewłocka poinformowała zebranych, że dwie uchwały w
sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy i ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych
jednostek organizacyjnych są ze sobą powiązane, dotyczą jednego tematu i wynikają z nowego
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego (DZ. U. z 2005r nr 146, poz. 1222 ze zm., Dz. U. z 2005 r. nr 160 poz. 1343).
Uchwały dotyczą następujących jednostek organizacyjnych samorządowych:
➢ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
➢ Zakładu Budżetowego „EKO-FORT”,
➢ Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach,
➢ Publicznej Szkoły Podstawowej w Boryszynie,
➢ Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy.
Zaproponowano najniższe wynagrodzenia zasadnicze 800,00 złotych i od tego w zależności od
kategorii zaszeregowania ustala się wartości punktów w złotych:
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Jednostka Organizacyjna Samorządowa

wartość jednego punktu
w złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

6

Zakład Budżetowy „EKO-FORT”

5

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach

2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boryszynie

2

Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy.

2

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz po odczytaniu poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy”.
-uchwała została przyjęta przy 12 głosach zaOdnośnie pkt.9
„Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych”
Po wcześniejszych wyjaśnieniach sekretarz Katarzyny Przewłockiej, Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz po odczytaniu, poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych”
-uchwała została przyjęta przy 12 głosach zaOdnośnie pkt.10
„Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Lubrza”
Głos w tej sprawie zabrał pan dyrektor Zakładu Budżetowego „EKO-FORT” - Marian Kawa
poinformował zebranych, że w dniu 22.04.2005 r. weszły zmiany w ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Ustawa została opublikowana 16.05.2005r. w
Dzienniku Ustaw. W związku z tym, że ustawodawca określił termin 6 miesięcy od wejście w życie
tej ustawy na opracowanie nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorcy zajmujący się tymi usługami zostali obligowani do sporządzenia nowego
regulaminu. Poprzedni regulamin został uchwalony 11.06.2004 r. Zaszła konieczność
wprowadzenia zmian i w nowym regulaminie musiały wystąpić nowe punkty m.in:
➢ sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych
wykonanego przyłącza,
➢ warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Ponadto, ustawodawca wskazał, że taryfa za usługi tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków najpierw zostanie przedstawiona dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta i dopiero po
przeprowadzeniu analizy przez te organy administracji, zostanie przedstawiona Radzie Gminy do
zaopiniowania i zatwierdzenia. Regulamin uchwalony przez Radę Gminy staje się aktem prawa
miejscowego.
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Radny Jan Pilczuk zadał następujące pytanie: jaki jest stan hydrantów na terenie Gminy Lubrza na
dzień dzisiejszy.
Odpowiedział pan Marian Kawa, niektóre hydranty maja nawet 20 lat, te bardziej wadliwe zostały
już zastąpione nowymi. Stare hydranty kwalifikują się do wymiany, ale brak jest środków
finansowych na zastąpienie ich nowymi. Koszt jednego hydrantu wynosi ok. 800 złotych.
Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz po odczytaniu poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Lubrza”
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za
Odnośnie pkt.11
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/182/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z
dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy.”
Głos zabrała sekretarz Katarzyna Przewłocka i wyjaśniła, że zmiana dotyczy załącznika do
powyższej uchwały. W załączniku uchwały nr XXX/182/2005 r. występują odczytywacz
wodomierzy (inkasent) , dyspozytorzy (oczyszczalnia) i robotnicy gospodarczy. W związku z tym,
że weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące obliczenia wynagradzania pracowników
jednostek organizacyjnych samorządowych i w tym rozporządzeniu brak było w/w stanowisk pracy
- nastąpiła konieczność zmian nazwy tych stanowisk. W nowym załączników wprowadzono
nazwy: rzemieślnik, konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz po odczytaniu poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXX/182/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia
29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego w Lubrzy.”
–

uchwała została przyjęta przy 12 głosach za

Odnośnie pkt.12
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2006-2011”
Głos zabrała pani Danuta Giecołd poinformowała zebranych, że ustawa z dnia 29.07.2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485) zobowiązała do opracowania
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Do tej pory realizowane to było z wspólnie z
Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholowi. Wobec powyższego rozpisano odrębne
zadania dla przeciwdziałania narkomanii w przedstawionym programie. Na ten cel będą środki
finansowe z gminnego funduszu przeciwdziałania alkoholowi.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisław Kluczkiewicz zabrał głos i po odczytaniu
poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na lata 2006-2011
-uchwała została przyjęta przy 12 głosach za
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Odnośnie pkt. 13
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy.”
Głos zabrała sekretarz Urzędu Gminy Katarzyna Przewłocka, poinformowała zebranych, że Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Lubrza był uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.06.2005 r.
Zawiera on m.in wieloletni program inwestycyjnym. W związku z tym, że na projekt pn
Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza” zostały pozyskane środki finansowe w
wysokości 390 000, 00 a pierwotnie zakładano dofinansowanie w wysokości 525 000,00 należało
dokonać zmiany w/w kwoty w tym programie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisław Kluczkiewicz zabrał głos i po odczytaniu
poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego gminy.
-uchwała została przyjęta przy 12 głosach zaOdnośnie pkt.14
„Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Lubrzy”.
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.15
„Dyskusja i wnioski”.
Radny Jan Pilczuk zabrał głos poinformował zebranych, iż będąc w okolicy Bunkrów
zauważył nieporządek , poniszczone barierki do wejścia i apeluje o częstsze doglądanie obiektu i na
bieżące usuwanie szkód oraz jakichkolwiek usterek.
Poproszono na posiedzenie Zastępce Dyrektora Zakładu Budżetowego „EKO-FORT”
Jerzego Kryszaka, poinformował zebranych, iż obiekty powinny być zamknięte i zabezpieczone, ale
często te zabezpieczenia są dewastowane przez tzn „Bunkrowców”. Decyzją Konserwatora
Przyrody zostały wyznaczone niektóre obiekty dla zwiedzających, ale tak aby nie działać na szkodę
nietoperzom zimującym w Bunkrach. Rozpoczną się prace porządkowe w obiektach po skończeniu
remontu w siedzibie „EKO-FORTU”. Wejście do bunkrów będzie zadaszone, zostaną zrobione
barierki, ustawiony zostanie kontener dla przewodników, wszystko nabierze estetycznego wyglądu.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni zostało oprowadzonych 85 turystów. Ruch turystyczny jest
intensywniejszy w okresie letnim ( lipiec, sierpień )– wówczas ok 60% turystów odwiedza „Pętle
Borszyńską”, 30 % to kwiecień, maj, 10 % okres zimowy.
Trwają już prace porządkowe przy obiekcie znanego pn „Zęby Smoka” polegające na
oczyszczeniu terenu poprzez usunięcie zbędnie rosnących krzaków i drzew. Prace te odbywają się
przy współpracy nadleśnictwa.
Opracowaliśmy plakaty, ulotki, zostaną ustawione tablice informacyjne o : Pętli
Boryszyńskiej.
Prowadzone są rozmowy z kandydatami na przewodników, są to osoby bezrobotne i dzięki
naszemu projektowi mają szanse na znalezienie pracy.
Bunkry będą otwarte w godzinach:
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od 1000 – 1600 (oprócz poniedziałku) od 1 kwietnia do 30 czerwca i od 1 września do 1
października
•
od 1000 – 1800 codziennie w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia
•
w okresie zimowym po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
Następnie głos zabrał pan wójt Eugeniusz Chamarczuk poinformował, że rozpoczną się
intensywne prace porządkowe i modernizacyjne, aby obiekt fortyfikacyjny był wypełni
przygotowany do sezonu turystycznego.
•

Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz podziękował za udział w
obradach sesji oraz dokonał oficjalnego zamknięcia XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Stanisław Kluczkiewicz
Protokołowała:
Magdalena Gadawska
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