PROTOKÓŁ NR XLI/2014R
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 7 listopada 2014 r.
obrad XLI sesji Rady Gminy Lubrza
w Sali Obrad Urzędu Gminy w Lubrzy
odbytej w dniu 07 listopada 2014r.
AD. 1. Obrady XLI sesji Rady Gminy Lubrza, kończącą i podsumowującą VI kadencję (2010-2014), otworzył
o godz. 10:00 Piotr Kaczkowski Przewodniczący Rady Gminy. Powitał wszystkich obecnych biorących udział
w sesji, a także przywitał gościa, Panią redaktor z tygodnika „Dzień za Dniem. Następnie stwierdził, że po
sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 13 radnych, , co stanowi kworum
niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Ryszard Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza
2. Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
3. Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
4. Alina Słowikowska – protokolant Podjęto uchwały od nr XLI/253/2014r. do XLI/256/2014r
AD. 2 Ustalenie porządku obrad. Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku
obrad, nikt nie zgłosił zmian. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD na sesji dn.07.11.2014r.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja z prac Wójta między sesjami.
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami
Rozpatrzenie
projektów
uchwał
i podjęcie
uchwał
wsprawach:
1
/
zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Lubrza
na
rok
2014
2/
określenia
wysokości
stawek
podatku
od
środków
transportowych.
3
/
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,
na
rok
2015.
4/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 2014-2020.

6.
7.
8.
9.

Interpelacje i wnioski radnych.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
Dyskusja i wnioski.
Zakończenie obrad sesji.

5.
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AD. 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: Ø Wyjazdy poza teren gminy, na spotkania mające na celu podsumowanie
4 lat naszej pracy, konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów, spotkanie w PROB-ie z panem Giemzą, na
temat środków unijnych. Ø Wczoraj wyjazd do Gorzowa, spotkanie z Panem Wicemarszałkiem Szykułą,
uroczyste spotkanie z Panem Wojewodą, informacja o zwiększeniu środków na woj. Lubuskie – 15 m-17mln.zł.
Ø Spotkanie w LGDz. – podsumowujące, środki, które czerpaliśmy z racji uczestnictwa w tej grupie,
a świebodzińska grupa jest mocna. Nasza składka to około 2,-tys.zł. rocznie, a pozyskiwane środki nie do
porównania. Ø Nasza uwaga skupia się na budowie drogi osiedlowej w Przełazach. Wykonujemy to z kruszywa,
na dobrej podbudowie pod przyszłą nawierzchnię, ale to już zadanie dla nowej rady. Ø Zakończona została
budowa mostku na ul. Leśnej, ulice Plażowa, Oś. Zamoście zostały wypełnione masą bitumiczną. Czekamy na
wejście firmy na ul. Leśną, nastapi to w najbliższym czasie. Ø Trwa budowa chodnika od Romanówka do
Lubrzy, prace się posuwają, terminy nie są zagrożone. Ø Dobrze idzie budowa chodnika Buczyna-Zagaje,
pogoda sprzyja.
AD. 4Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami Pan Przewodniczący odczytał pismo
od Pana Wojewody, skierowane do samorządowców, z podziękowaniami za współpracę w tej kadencji
i życzeniami na przyszłość.
AD. 5 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał wsprawach: 1 / zmiany uchwały budżetowej Gminy
Lubrza na rok 2014 Skarbnik Pani Helena Domagała wyjaśniła radnym, szczegółowo omawiając różnice
między, uchwałą którą otrzymali radni, a wersją dzisiejszą. Jest to tzw. uchwała czyszcząca, wynika to
z wpływu dotacji od wojewody, które należy ująć zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
Przewodnicząca Komisji budżetu i finansów Pani Ewa Graf poinformowała, że Komisja budżetu i finansów
obradowała w dniu dzisiejszym od godz.8:00, obecnych było 4 członków komisji. Przedmiotem obrad komisji
były uchwały podejmowane na dzisiejszej sesji., protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Uchwały zostały pozytywnie zaopiniowana przez komisję, przy głosach 4 za . Następnie
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski poddał pod głosowanie poprawki do uchwały,
przedstawione przez Panią Skarbnik
- poprawki zostały przyjęte przy 13 głosach
poprawkami:

za; Następnie powyższą uchwałę z uwzględnionymi

- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, 2/ określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych. Skarbnik Pani Helena Domagała wyjaśniła radnym, że stawki zostały podwyższone o 1,5%
w stosunku do roku ubiegłego. 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, 3/ 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, na rok 2015. Uchwałę przedstawiła Sekretarz
Pani Katarzyna Przewłocka. 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, 4/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubrza na lata 20142020. Uchwałę przedstawił Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski. 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. 6 Interpelacje i wnioski radnych. Wnioski złożone na piśmie.

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 07.11.2014r.
Radny/a K. Gadawski - Lubrza
Ø Proszę o wysypanie wywrotki tłucznia 9destruktu) na mostek przy wiacie „Zjednoczonych”
(przejście ze szkoły na stadion). W czasie długotrwałych opadów deszczu, przejście tym odcinkiem
suchą nogą nie jest możliwe. Proszę o jak najszybsze załatwienie tematu.
Przekazano ……………………………
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Poruszono kwestie telefonu służbowego dla Przewodniczącego Rady, jest niezbędny, do kontaktów
z Przewodniczącym. Radny Pan Stanisław Kendzia zawnioskował, · aby wprowadzić w nowej kadencji
przyznawanie następujących wyróżnień: 1/ honorowy obywatel gminy Lubrza, 2/ zasłużony mieszkaniec gminy
Lubrza. · Obecna Pani Dyrektor zakładu Budżetowego, wyprowadziła ten zakład do właściwego stanu. Czy jest
możliwość, przyznania jakiejś nagrody dla kierownictwa i pracowników zakładu. Radny Pan St. Kuczyński,
poruszył kwestię dotycząca terminu rozgrywek na orliku, problem ze skontaktowaniem się z Panem
Wierzbickim. Poruszono jeszcze sprawę dotyczącą czyszczenia chodników w pasie dróg powiatowych,
powinniśmy otrzymać taki harmonogram prac ze starostwa.
AD. 7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
- protokół został przyjęty przy 12 głosach za, 1- wstrzymującym;
AD. 8 Dyskusja i wnioski. W dyskusji głos zabrali: Pan Grzegorz Iwanicki sołtys Staropola, odnośnie remontu
przejazdu kolejowego w Staropolu. Pan Wójt wyjaśnił, że późnienia są spowodowane dość skąp likowaną
procedurą, Starostwo do kolei, a kolej odwrotnie, mamy nadzieję, że w końcu znajdzie to swój finał. Radny Pan
Kuczyński w sprawie punktów świetlnych, miała być wizja, a nie było; Firma zakładająca światłowody,
nie uporządkowała terenu,; jeżeli chodzi o dotację na ochronę zabytków, świetlica w Mostkach, co jeżeli środki
nie zostaną wykorzystane w tym roku. Pan Wójt wyjaśnił, że lampy będą zakładane już w przyszłym roku,
z nowego budżetu, więc nie było potrzeby wizji, będzie to zadanie dla nowej rady, realizowanie zadania
oświetlenia. Były wysyłane pisma do firmy zakładającej światłowody, o uporządkowanie terenu. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że jeżeli chodzi o nie wykorzystane środki na remont świetlicy, to mogą one być wykorzystane
w roku przyszłym. Pan Wójt dokonał krótkiego podsumowania mijającej kadencji. Stwierdził, że wspólnie
wykonaliśmy bardzo dużą pracę, w połączeniu z sołtysami, pracownikami urzędu udało się zrobić krok do
przodu, takie zadanie jak skanalizowanie północnej części gminy, to się nie powtórzy szybko. Przyszła rada
będzie miała mimo wszystko lżej. Podziękowania za współpracę, złożyły Pani Sekretarz i Pani Skarbnik.
Następnie Wójt Pan Ryszard Skonieczek, dziękując radnym, sołtysom za współpracę, wręczył im
podziękowania na piśmie. Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski złożył podziękowania radnym, sołtysom,
a także pracownikom urzędu, za wspólną pracę w tej mijającej kadencji. O godz11:00 prowadzący obrady
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski wobec wyczerpania porządku obrad - zamknął obrady XLI zwyczajnej
sesji
Rady
Gminy
Lubrza.
Protokół
sporządziła
Alina
Słowikowska
Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady
Gminy
Piotr Kaczkowski

Przewodniczący Rady
Piotr Kaczkowski
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