PROTOKÓŁ XXXIII/2006r.
z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30 marca 2006r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do1435
Podjęto uchwały nr od XXXIII/198/2006r. do XXXIII/202 /2006r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – Kazimierz Koszucki,
protokołowała Magdalena Gadawska.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15.
radna: Alina Mieczyńska - nie obecna na posiedzeniu,
radni: Jan Kaniecki i Stanisław Kluczkiewicz usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu Rady
Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Kazimierz Koszucki otworzył XXXIII zwyczajną sesję Rady
Gminy Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Kazimierz Koszucki 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 informacji na temat obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

8.

Informacja na temat realizacji zadań socjalnych gminy (przedstawi kierownik OPS-u).

9.

Utrzymanie czystości, porządku, ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubrza.
Zaproszeni Goście: z Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej w Świebodzinie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006r.
(przyłącze wodociągowe do cmentarza i Ośrodka „Martinez” w Lubrzy).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Lubrza na lata 2006-2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Przełazy, Boryszyn,
Mostki
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do porozumienia międzygminnego.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy w Lubrzy.
16. Dyskusja i wnioski.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki poddał pod głosowanie porządek
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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:
Na początku swojego wystąpienia Wójt powitał nowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lubrzy pana Artura Koniecznego. Wyraził gotowość do przyszłej współpracy. Następnie zdał relacje
ze swojej działalności miedzy sesjami:
➢21.02.2006r.

•

•

odbyło się posiedzenie Komisji Budżetów i Finansów, na którym omówiono:
działalności i funkcjonowanie gminnych klubów sportowych: Zorza-Mostki,
Zjednoczeni-Lubrza oraz perspektywy przyszłej współpracy. W spotkaniu
uczestniczyli prezesi klubów.
drugim tematem omówionym na spotkaniu był zły stan dróg powiatowych na terenie
Gminy Lubrza i podjęcie działań w kwestii poprawy nawierzchni dróg. W związku z
tym powiadomiono Media.

➢odbyło

się spotkanie z Zastępcą Starosty Świebodzińskiego, Przewodniczącym Rady Powiatu,
z Przewodniczącym Rady Gminy w Lubrzy, w sprawie złego stanu dróg powiatowych na terenie
gminy Lubrza. Modernizację dróg zapisano w planach na lata 2007-2013.
➢w

dalszym ciągu trwa postępowanie administracyjne w sprawie wyegzekwowania podatków
od nieruchomości od Ośrodków: Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego i Centrum Szkolenia i Promocji
w Przełazach w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze,
➢infrastruktura:

linia energetyczna i przyłącze wodociągowe zostaną doprowadzone do
bunkrów przez nieruchomości inne niż zakładano pierwotnie. Agnacja Nieruchomości Rolnych
sprzedała grunt, na który wcześnie wydała pozwolenia na przeprowadzenie infrastruktury. Obecnie
nowy właściciel przedstawił niekorzystne warunki dla gminy na w/w inwestycję.
w dniu 13.03.2006 r. rozstrzygnięto przetarg na doprowadzenie energii elektrycznej do
bunkrów. Wygrała firma z Międzyrzecza na kwotę 181 tys 165 złotych brutto. Do 5 maja ma być
doprowadzony prąd do bunkrów.
➢

w dniu 28.03.2005 r. rozstrzygnięto przetarg na doprowadzenie wodociągu do bunkrów
wygrała firma „Hydrobiel” na kwotę 145 tys 850 złotych. Termin wykonania 28 kwietnia 2006 r.
➢

➢Gmina

Lubrza uczestniczyła w spotkaniu Euro-Regionu w Berlinie oraz w dniach 7 – 10
marca w międzynarodowych targach turystycznych. Przedstawiła swoją atrakcję turystyczną na
wspólnym stoisku lubuskie.
➢rozpoczął

się proces sądowy w sprawie poprawy elewacji budynku Zespołu Szkół
Samorządowych w Lubrzy,
➢Zlot

miłośników militariów w tym roku odbędzie się w dniach od 05-07 maja. Wójt wyraził
nadzieję, że w wydarzeniu będą uczestniczyć dzieci i młodzież z Gminy Lubrza. Cel zlotu to
spotkanie z historią, promocja turystyki. W programie imprezy przewidziano m.in. międzynarodowy
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przegląd młodzieżowych zespołów rockowych, paradę pojazdów militarnych, inscenizację
balistyczną oraz koncert zespołu „Dżem”.,
➢sporządzono

dokumentację techniczną na wykonanie wodociągu i kanalizacji do ośrodka
Martinez, cmentarza i mieszkańca w Lubrzy. Firma Hydrobiel podjęła się wykonawstwa za darmo.
Częściowe koszty dokumentacji poniesie Urząd Gminy i i właściciel Ośrodka Martinez.
➢podjęto

działania do wprowadzenia zmian w planie miejscowego zagospodarowania
przestrzennego na wniosek właścicieli nieruchomości
Odnośnie pkt. 4
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
Do przedstawienia sprawozdania z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami
zobowiązał się Pan Kazimierz Koszucki – Przewodniczący Rady Gminy:
➢

odbyło się z spotkanie z Zastępcą Starosty Świebodzińskiego, w którym wziąłem udział, w
sprawie złego stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubrza.,

➢

brałem udział w posiedzeniu komisji Budżetów i Finansów,

➢

przygotowałem posiedzenie Rady Gminy.

Odnośnie pkt.5
„Interpelacje i wnioski radnych”.

Wniosek

Data, podpis osoby
przyjmującej wniosek

Radny/a Stanisław Kuczyński
•

1

prośba o nadzór nad robotnikami wykonującymi kanalizację w
Mostkach, aby prace zostały wykonane zgodnie zatwierdzoną
dokumentacją,
• prośba o uporządkowanie terenu po pracach związanych z
przeprowadzeniem sieci kanalizacyjnej
Przekazano .............................
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Radny/a Maczalska Urszula
•

prośba o rozmowy z telekomunikacją w sprawie zmiany centrali w
Mostkach, aby była możliwość podłączenia się do internetu.

Przekazano .................................................
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Odnośnie pkt.6
„Odpowiedzi na interpelacje”.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki przedstawił wnioski i
odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy w Lubrzy z dnia 17 lutego 2006r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
W związku z tym, że na posiedzeniu sesji w dniu 17.02.2006 r nie był obecny Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej pan Piotr Śramkiewicz, który mógłby odpowiedzieć na ewentualne zapytanie
radnych, co do kwestii działalności w/w komisji w roku 2005, głosowanie nad sprawozdaniem
przesunięto na dzisiejszą sesję.
Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy Lubrza - Kazimierz Koszucki poddał
pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok.
- sprawozdanie zostało przyjęte przy 12 głosach za Odnośnie pkt.7
„Przedstawienie informacji na temat obowiązku składania oświadczeń majątkowych.”
Głos zabrała sekretarz Urzędu Gminy pani Katarzyna Przewłocka szczegółowo objaśniła zasady
wypełniania druku oświadczenia majątkowego. Poinformowała, iż dotyczy to stanu majątku na dzień
31.12.2005r. Ponadto oświadczenia majątkowe będą składane dwukrotnie w bieżącym roku, ze
względu na kończącą sie kadencję obecnej Rady Gminy.
Odnośnie pkt. 8
„Informacja na temat realizacji zadań socjalnych gminy (przedstawi kierownik OPS-u)”
Głos zabrała kierownik Ośrodka Opieki Społecznej pani Lucyna Sawczuk, przedstawiła
szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań socjalnych gminy, które stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt. 9
„Utrzymanie czystości, porządku, ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubrza.”
Zaproszeni Goście: z Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej w Świebodzinie.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszucki, przywitał Komendanta
Powiatowej Policji w Świebodzinie pana Sebastiana Banaszaka i kierownika rewiru pana Mariana
Kałużnego.
Następnie głos zabrał pan Wójt Eugeniusz Chamarczuk, poinformował, iż jest zadowolony ze
współpracy z Komendą Policji w Świebodzinie. Ogromna pomoc ze strony policji jest przy organizacji
zabezpieczenia dwóch dużych imprez, które odbywają się na terenie Gminy tj.
➢ Zlotu miłośników Militariów - w maju,
➢ Nocy Nenufarów - w lipcu.
Ponadto, na zaplanowanym spotkaniu zostaną omówione, słabsze strony zabezpieczenia imprez, które
należy poprawić.
Pan Wójt podkreślił, że zależy mu na tym, aby mieszkańcy Gminy czuli się bezpieczni i czuli
pozytywną obecność policji.
Następnie głos zabrał Komendant Policji Powiatowej w Świebodzinie pan Sebastian Banaszak i
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omówił działania Policji na terenie powiatu i Gminy Lubrza.
➢
przede wszystkim , bezpieczeństwo na drogach. Planowana jest rozbudowana sieci foto
radarów. Na dzień dzisiejszy spełniają one swoje zadanie, gdyż tam gdzie są
zamontowane od początku roku nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego,
➢

kolejnym elementem, który jest realizowany to kwestia zagrożenia jakie stwarzają piesi
i rowerzyści w godzinach wieczornych dla uczestników ruchu drogowego. Nie są zbyt
widoczni, w tym celu rozdawane są opaski odblaskowe,

➢

otwarte drzwi dla społeczeństwa - stażystka- przyjmuje informacje od petenta, a
następnie przekazuje informacje o zaistniałym problemie dyżurnemu policjantowi,
który daje wskazówki do działania policjantowi w terenie,

➢

pouczenie właścicieli psów o zakresie ich obowiązków, jeżeli właściciel nie stosuje się
do wskazówek, dzielnicowy ukarze mandatem.

Następnie głos zabrał kierownik rewiru pan Marian Kałużny, poinformował, iż Gmina Lubrza
jest bezpieczną Gminą. Mało jest wykroczeń związanych z kradzieżami czy zakłócaniem porządku.
Od początku roku doszło do 8 poważnych wypadków na trasie A-2 w okolicach Mostek i Portu 2000.
Pan Komendant Sebastian Banaszak podziękował za współpracę i za zaproszenie na posiedzenie
Rady Gminy w Lubrzy.
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi za wystąpienie.
Głos zabrał Przewodniczący Rady – Kazimierz Koszucki przywitał Komendanta Powiatowej
Straży Pożarnej w Świebodzinie pana Zygmunta Rogowskiego.
Głos zabrał pan Komendant Zygmunt Rogowski szczegółowo omówił funkcjonowanie Straży
Pożarnej na terenie powiatu.
Główne zadania jakimi zajmuje się straż to:
•
gaszenie pożarów,
•
ratownictwo drogowe,
•
ratownictwo wysokościowe,
•
ratownictwo wodne,
•
ratownictwo chemiczno-ekologiczne,
•
zwalczanie katastrof budowlanych,
•
prewencja czyli kontrola sprawności gaśnic, wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej, w zakładach pracy itp.
Wyraził swoją nadzieje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Lubrzy zostanie w przyszłości objęta
programem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto poinformował, iż Straż Pożarna
organizuje szkolenia dla członków Ochotniczej Straży pożarnej w zakresie : kursów szeregowych,
BHP oraz medycznych. W miarę możliwości zostanie przekazany używany sprzęt ratowniczogaśniczy dla potrzeb ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy, Mostkach i Nowej Wiosce.
Następnie głos zabrał wójt Eugeniusz Chamarczuk podziękował za współprace.
Na koniec Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował Komendantowi Zygmuntowi
Rogowskiemu za wystąpienie.
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Odnośnie pkt. 10
„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006r.”
(przyłącze wodociągowe do cmentarza i Ośrodka”Martinez” w Lubrzy)
Głos zabrała radna Urszula Maczalska Przewodnicząca Komisji Budżetów i Finansów, omówiła
szczegółowo zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2006.
DOCHODÓW
PLAN/Zwiększenia

ZMIANY

1/ Dział 754 Rozdział 754o5 – Komendy Powiatowe Policji
międzygminne porozumienie w sprawie zakupu laptopa dla Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie – wpływ dotacji

2600,00

2/ Dział 756 Rozdział 75621 Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
kwota należnych subwencji

6 248,00

3/Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy
wypracował dochód z wynajmu pomieszczeń szkolnych

3 151, 00

4/Dział 852 Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne
zwiększona dotacja na realizację świadczeń rodzinnych

101 940,00

5/Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przydzielił dotacje na w/w cel

8 070,00

Zmniejszenia
Dział 758 Rozdział 75801 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- 2 325,00

została zmniejszona subwencja oświatowa

WYDATKÓW
PLAN/ZWIĘKSZENIA

ZMIANY

1./ Dział 010 Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wykonanie projektu budowlanego tzn. Przyłącza wodociągowego przy ul Klasztornej
w Lubrzy

30 100, 00

2./ Dział 400 Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
wykonanie operatu wodno-prawnego dla miejscowości Bucze
poniesienie opłat za korzystanie ze środowiska

3./ Dział 700 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 400,00
3 900,00
6 340, 00

750, 00

zakup lokalu mieszkalnego, nie uwzględniono wydatków notarialnych

4./ Dział 754 Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji
zakup wyposażenia i materiałów

3 250, 00
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5./Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
zakup materiałów i wyposażenia

3 151,00

6./Dział 852 Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników

98 882, 00
3 058,00

7./Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
stypendia

8 070, 00

8./ Dział 900 Rozdział 90 001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
opłata za korzystanie ze środowiska

1 652, 00

ZMNIEJSZENIA
1/Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy Gminy
zakup usług pozostałych

- 14 622,00

2/Dział 852Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wynagrodzenia osobowe pracowników

- 3 058,00

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 11 274 300,00
Wydatki 13 529 160, 00
Deficyt: 2 254 860,00
Radna Marzena Zwęgrodzka zwolniła się i nie uczestniczyła w głosowaniach nad uchwałami.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Koszycki odczytał uchwałę w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006r.”, która stanowi załącznik do protokołu i poddał
pod głosowanie
– uchwała została przyjęta przy 8 głosach za, 2 głosy wstrzymujące i 1 głos przeciwnyOdnośnie pkt.11
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.”
Do przedstawionej uchwały, nie wniesiono żadnych uwag, Przewodniczący Rady Gminy odczytał
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, która stanowi załącznik do protokołu
i poddał pod głosowanie:
– uchwała została przyjęta przy 11 głosach za Odnośnie pkt.12
„Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia strategi rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Lubrza na lata 2006-2013”.
Po wcześniejszych wyjaśnieniach kierownika Ośrodka Opieki Społecznej pani Lucyny Sawczuk,
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszycki po odczytaniu, poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie uchwalenia strategi rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubrza na lata 20062013, która stanowi załącznik do protokołu..
-uchwała została przyjęta przy 11 głosach za-
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Odnośnie pkt.13
„Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Przełazy, Boryszyn,
Mostki.
Do przedstawionej uchwały, nie wniesiono żadnych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz
Koszucki odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Przełazy, Boryszyn, Mostki i
poddał pod głosowanie:
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za Odnośnie pkt.14
„Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do porozumienia między gminnego.”
Głos zabrała pani skarbnik Helena Domagała wyjaśniała, że Gmina Lubrza jest Gminą wiodąca i
zainicjowała zakup laptopa dla Powiatowej Komendy Policji w Świebodzinie, stąd też uchwała w tej
sprawie.
Do przedstawionej uchwały, nie wniesiono żadnych uwag, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz
Koszucki odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do porozumienia między
gminnego, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie:
– uchwała została przyjęta przy 11 głosach za Odnośnie pkt.15
„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 9 głosach za i 2 wstrzymujące
Odnośnie pkt.16
„Dyskusja i wnioski”.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Koszycki odczytał podziękowania za
udzieloną pomoc dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, które
stanowią załącznik do protokołu.
Następnie głos zabrała pani skarbnik Helena Domagała przedstawiła szczegółowo sprawę nie
płacenia podatków od nieruchomości przez dwa ośrodki w Przełazach: RehabilitacyjnoWypoczynkowego należącego do Starostwa Powiatowego oraz Centrum Promocji i Szkolenia należącego do Urzędu Marszałkowskiego. Nadal trwają postępowania administracyjne w
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Koszucki
Protokołowała:
Magdalena Gadawska
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