VII KADENCJA
2014 - 2018

Protokół nr X/2015
obrad X sesji Rady Gminy Lubrza
w dniu 22 października 2015r.

Odnośnie pkt. 1 porządku obrad
Obrady X sesji Rady Gminy Lubrza VII kadencji (2014-2018) o godz. 09:00 otworzył
Piotr Kaczkowski Przewodniczący Rady Gminy Lubrza. Powitał wszystkich zgromadzonych
radnych, pracowników urzędu i zaproszonych gości.
Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności na sali znajduje
się 12 radnych, na stan 15 co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Radni: Agnieszka Ambrożak, Anna Osuch-Wolnik, Sebastian Majchrzak usprawiedliwił
swoją nieobecność na posiedzeniu Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w sesji udział wzięli:
 Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
 Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
 Arleta Piwońska – protokolant.
Wśród gości obecnych na sesji byli:
1.
Edyta Marciszonek – Sołtys Buczy,
2.
Ryszard Władkowski – Sołtys Przełaz,
3.
Mirosław Ambrosewicz – Sołtys Boryszyna,
4.
Lucyna Kucała – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych,
5.
Kazimierz Krajczyński – Radny Powiatu Świebodzińskiego
6.
Alicja Jóźwicka – Gazeta Tygodniowa.
Podjęto uchwały od nr X/56/2015r. do X/68/2015r.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad
Radni otrzymali wcześniej proponowany porządek obrad, ale w związku z tym, że do Biura
Rady wpłynęły dwa nowe projekty uchwał, nad którymi obradowała Komisja ds. Finansów i
Budżetu, Przewodniczący poprosił Panią Sekretarz o ich przedstawienie.
Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Przewłocka na początek powiadomiła zebranych, że
zastępuje Pana Wójta Gminy, który uczestniczy w 3-dniowym Zrzeszeniu Przedstawicieli
Gmin Województwa Lubuskiego. Kongres związany jest z nowym rozdaniem środków
unijnych poprzez Urząd Marszałkowski, dotyczących głównie remontu dróg.
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Jedna z uchwał dotyczy dzierżawy gruntu posadowionego bardzo blisko oczyszczalni.
Uchwała dotyczy potrzeb Samorządowego Zakładu Budżetowego w sprawie wywozu
osadów. Chcemy poprosić agencję, żeby umożliwiła nam przewożenie tam osadu z
oczyszczalni. Aby zmniejszyć koszty znaleźliśmy grunt w sąsiedztwie oczyszczalni. Jesteśmy
po wstępnej rozmowie. Będzie ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu do
lat 3.
Druga uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubrza w obrębie Przełazy. Od pewnego czasu Wójt często
informował Państwa, że niewiele zostało obszarów Gminy do skanalizowania. Jednym z
takich Przysiółków jest miejscowość Laski, gdzie ze względów ekonomicznych oczyszczalnia
nie została zrealizowana. Z powodu braku ekonomicznego uzasadnienia budowy
scentralizowanego systemu oczyszczalni z miejscowości Laski do Przełaz. Mamy koncepcję
budowy oczyszczalni kontenerowej. Musimy jednak być właścicielem gruntu, żebyśmy mogli
zbudować środek trwały. Jest grunt Skarbu Państwa, będący w zarządzie Agencji
Nieruchomości Rolnej. Skarb Państwa może przekazać grunt nieodpłatnie, ale tylko na
zadania własne Gminy. Aby zrealizować to zadanie dany grunt musi być w planie
przeznaczony na dane zadanie własne. A takim jest właśnie kanalizacja.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał, więc odbyło się
głosowanie zgłoszonych przez Przewodniczącego zmian do porządku obrad
- poprawki zostały przyjęte jednogłośnie przy 12 głosach za;
a następnie porządku obrad:
- porządek obrad został przyjęty przy 12 głosach za.
W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad oraz jego zmian,
co stanowiło pkt. 1 porządku obrad, ustalono następujący porządek obrad X sesji:
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. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015;
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata
2015 – 2020;
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4. opłaty od posiadania psów;
5. opłaty miejscowej;
6. opłaty targowej;
7. wyboru ławników;
8. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza;
9. ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej przysługują diety;
10. ustalenia diety;
11. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza.
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Dwa dodatkowe projekty uchwał:
12. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa,
13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubrza w obrębie Przełazy.
6. Interpelacje i wnioski radnych
7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
8. Dyskusja i wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski powiadomił zgromadzonych, że
wszystkie Sołectwa w Gminie mają już Sołtysów. Po czym przedstawił nowego Sołtysa
miejscowości Boryszyn Pana Mirosława Ambrosewicza.
Pan Kaczkowski przypomniał również, że na stole znajduje się protokół z poprzedniej sesji
Rady Gminy, protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej.
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad
Informacja z prac Wójta między sesjami.
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Gminy Panią Katarzynę Przewłocką o przekazanie
informacji z prac wójta między sesjami:
 spotykały się zespoły konsultacyjne w sprawie planów do budżetu na rok 2016.
Projekt w najbliższym czasie zostanie przygotowany i Państwu przedstawiony.
 Ogłoszono przetarg na Pętlę Boryszyńską, ponieważ umowa jest tylko do końca roku.
 Udało się zbyć mieszkanie w Lubrzy przy ul. 3 Maja. Było bardzo duże
zainteresowanie. Został podpisany akt notarialny. Mieszkanie kosztowało 18000 zł i
jest przeznaczone do kapitalnego remontu.
 W lutym Gmina aplikowała o pieniądze na boiska wielofunkcyjne. Byliśmy pierwszą
Gminą, która była na liście rezerwowej. Termin na realizację projektu był wyznaczony
do 10 grudnia 2015r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony. Wartość szacunkowa
zamówienia wynosiła 275.000,00 zł. Wpłynęły dwie oferty. Jedna w wysokości
613.000,00 zł, a druga 422.000,00 zł. Musieliśmy unieważnić przetarg, ponieważ w
budżecie nie mamy tylu środków na ten cel.
 Otrzymaliśmy pismo od wykonawcy o zakończeniu robót w świetlicy w Nowej
Wiosce.
 Trwają prace w miejscowości Bucze w zakresie przywrócenia roli przeciwpożarowej
oraz walorów estetycznych stawu. Usunięto krzewy i drzewa. Staw zostanie
pogłębiony.
 Zakupiono dwie wiaty przystankowe. W miejscowości Bucze powstał pomysł
przeniesienia przystanku w inne miejsce. Druga wiata, na wniosek prowadzącego
Przedszkole zostanie postawiona przy Niepublicznym Przedszkolu w Lubrzy.
 Mieszkanki Gminy (mamy dzieci niepełnosprawnych) obecne na ostatniej Sesji
napisały bardzo rozpaczliwy list do gazety, że zostały obrażone. Pani Redaktor z
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Zielonej Góry przyjechała odsłuchać nagranie z obrad Sesji, ale po 1,5 godzinie
słuchania stwierdziła, że nie wydarzyło się nic niewłaściwego, czy nieobyczajnego.
Jako Gmina uruchomiliśmy dowozy dzieci. Jedna z mam skorzystała i jest
zadowolona. Druga mama nie korzysta z dowozu jak również nie podpisała umowy
przygotowanej na zwrot kosztów przejazdu. Zwróciliśmy się z wnioskiem do
Regionalnej Izby Obrachunkowej o jednoznaczną odpowiedź w kwestii zwrotu
kosztów przejazdu.
Przygotowujemy się do uroczystości obchodów 11 listopada, które odbędą się w
kościele w Lubrzy.
 W miejscowości Buczyna odbędzie się święto Barbórki
 W roku bieżącym chcemy rozpocząć remont drogi w Mostkach. Mamy kompletną
dokumentację, wraz z pozwoleniem na budowę. Termin wykonania do kwietnia.
 Na koniec Pani Sekretarz powitała nowego Sołtysa miejscowości Boryszyn.

Odnośnie pkt. 4 porządku obrad
Informacja z prac Przewodniczącego Rady między sesjami.
 Spotkania bieżące z Radnymi oraz Zarządem Gminy.
 Uczestnictwo w posiedzeniach komisji tematycznych.
 Radna Pani Barbara Orkisz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Radnego RG z
powodu zmiany miejsca zamieszkania.
 Uczestnictwo w obradach Komisji Finansów i Budżetu, która opiniowała 13 uchwał.
komisja była w pełnym składzie. Protokół został przedstawiony.
Odnośnie pkt. 5 porządku obrad
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
3/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015;
1). Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 248 796,31 zł jak w załączniku Nr
1 do niniejszej uchwały. To nie są tylko dotacje. Najważniejszym punktem jest możliwość
spłacenia pożyczki w kwocie 4000 zł. z tytułu dzierżawy zwiększamy dochody o 2100 zł.
Tytułem kar umownych za nieterminową realizację zadań, budżet został zasilony o kwotę 20016
zł. Odsetki od lokat 3000 zł. Darowizna na cele ogólne w wysokości 1400 zł. Część dotacji na
wybory w kwocie 3429 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości
7899 zł. O 11000 zł zwiększamy wpływ z opłaty miejscowej. Dotacje celowe z budżetu Państwa
na kształcenie młodocianych w wysokości 27874 zł.
1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: 12 456 024,00zł z tego:
a/ bieżące w kwocie

11 986 914,00 zł,

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w
kwocie 77 991,00 zł
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b/ majątkowe w kwocie

469 110,00 zł,

tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w
kwocie 293 298,00 zł
2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w wysokości 1 615 780,59 zł jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej
uchwały
2). Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 120 241,69zł jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały
1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: 12 918 790,00 zł, z tego:
a/ bieżące w kwocie

10 061 161,00 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 057 351,33 zł, z czego:
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
3 925 164,00 zł
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 132 187,33 zł
2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 012 314,25 zł ,
3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 851 109,42 zł
4/ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 71 386,00 zł
5/ wydatki na obsługę długu publicznego 69 000,00 zł
b/ majątkowe w kwocie

2 857 629,00 zł,

tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w
kwocie 255 325,00 zł
2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami w wysokości 1 615 780,59 zł jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej
uchwały
3). Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 462 766,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.

Na koniec Przewodniczący dodał, że Komisja Finansów i Budżetu jednogłośnie, pozytywnie
zaopiniowała uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
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- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2015-2020;
Niniejsza uchwała jest odzwierciedleniem tego, co zawiera poprzednia uchwała.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
O przedstawienie uchwały Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Gminy Panią Helenę
Domagała. Minister obniżył stawkę podatku od nieruchomości od świadczeń zdrowotnych i
od budynków pozostałych. Nasze stawki były wyższe o 7 i 5 groszy (punkt 7 i 8 uchwały).
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza:

Lp.

Przedmiot opodatkowania

Stawka podatku
w zł

Jednostka
opodatkowania

0,82

1 m2 powierzchni

4,58

1 ha powierzchni

0,47

1 m² powierzchni

Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
1. bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji
gruntów i budynków
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
2. wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych
pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
3.
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

Od budynków lub ich części:
4.
5.

6.

mieszkalnych
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarcze oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
zajętych na prowadzenie działalności

0,75

1 m² powierzchni
użytkowej

20,44

1 m² powierzchni
użytkowej

10,68

1 m² powierzchni
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7.

8.

gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń
Pozostałych, w tym:
a. zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

użytkowej

4,65

1 m² powierzchni
użytkowej

7,68

1 m² powierzchni
użytkowej

b. letniskowych

7,68

c. garaży i zajętych na garaże

6,49

d. innych

4,70

1 m² powierzchni
użytkowej
1 m² powierzchni
użytkowej
1 m² powierzchni
użytkowej

Od budowli
9. 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7
Komisja od Finansów i Budżetu przyjęła uchwałę jednogłośnie.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4/ opłaty od posiadania psów;
Wójt Gminy zaproponował stawkę 24 zł, czyli 2 zł miesięcznie. Komisja od Finansów i
Budżetu zaproponowała kwotę 18 zł i przyjęła ją jednogłośnie.
Radny Pan Stanisław Kendzia zaproponował utrzymanie stawki z poprzedniego roku (12 zł),
ale należy się zastanowić jak tą opłatę wyegzekwować.
Radna Pani Aleksandra Sieradzka zaproponowała podtrzymanie kwoty 24 zł wraz z pakietem
szczepień. Pani Skarbnik powiedziała, że szczepienie kosztuje 30 zł. Pani Sieradzka wycofała
swoją propozycję, ponieważ nie wiedziała że szczepienie tyle kosztuje.
Radna Pani Ewa Graff zaproponowała utrzymanie stawki 12 zł, ale trzeba spróbować
zmobilizować właścicieli do zapłaty. Druga propozycja jest taka, żeby zwiększyć opłatę o 3
zł, żeby dożywić psy znajdujące się na oczyszczalni. Uważa, że podwyższenie opłaty do 18 zł
jest zbyt radykalne.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na psy znajdujące się na oczyszczalni wydajemy 9000 zł rocznie.
Poprosiła, aby Sołtysi przygotowywali spis bardzo dokładnie. Wysłanie upomnienia kosztuje
11,60 zł. Dlatego Komisja zaproponowała stawkę 18 zł.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zgadza się, aby stawkę podwyższyć do 18 zł.
Radny Pan Stanisław Kendzia ostatecznie zgadza się na stawkę 18 zł, ale zwraca się z prośbą
o zamieszczenie informacji o obowiązku zapłaty za posiadanie psa.
Pani Skarbnik dodała, że kwitariusz może dostarczyć dopiero 2 tygodnie przed terminem
płatności. Takie są przepisy. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31
marca każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w
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terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek
uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Lubrzy. Pobór
opłaty może odbywać się również w gotówce, w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.
Przewodniczący Rady również zwrócił się o przeprowadzenie „głośnej” akcji informacyjnej i
zamieszczeniu ogłoszeń we wszystkich Sołectwach.
- zmiana do uchwały (tzn. stawka 18 zł) została przyjęta przy 12 głosach za.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
5/ opłaty miejscowej;
Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Przewłocka powiedziała, że 4 miejscowości naszej Gminy
są upoważnione do poboru opłaty tzw. klimatycznej za walory rekreacyjne miejscowości. Są
to Sołectwa: Lubrza, Nowa Wioska, Mostki i Przełazy. Propozycja opłaty wynosi 2,00 zł za
każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata jest płatna bez wezwania na rachunek organu
podatkowego. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. Opłatę miejscową
pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej prowadzące hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe
lub wycieczkowe, schroniska, campingi, pola biwakowe, gospodarstwa agroturystyczne,
pokoje gościnne i kwatery prywatne albo podobne obiekty usługowe od osób fizycznych
przebywających na terenie Gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych oraz sołtysi w/wym. Sołectw.
Radna Pani Ewa Graff zadała pytanie, o ile zwiększył się dochód. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że o 200 %, czyli 11000 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Radny Pan Stanisław Kendzia zaproponował zorganizować robocze spotkanie z osobami,
które prowadzą działalność turystyczną. Ze wszystkimi podmiotami, zarówno tymi które
płacą jak i tymi, które nie płacą.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał, czy osoby przebywające 24 godziny również muszą
płacić. Pani Skarbnik odpowiedziała, tak należy.
Komisja ds. Budżetu i Finansów jednogłośnie zaopiniowała zaproponowaną stawkę w
wysokości 2,00 zł.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za,
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
6/ opłaty targowej;
Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w
wysokości 40,00zł.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
Opłata jest płatna bez wezwania, na rachunek Gminy Lubrza. Zarządza się pobór opłaty
targowej w drodze inkasa. Inkasentami opłaty targowej na terenie gminy Lubrza ustala się
sołtysów poszczególnych sołectw. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w
wysokości 30% sumy zainkasowanych w danym miesiącu opłat. Zobowiązuje się inkasentów
do dokonywania miesięcznego rozliczenia z pobranej opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy
w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Komisja ds. Budżetu i Finansów jednogłośnie zaopiniowała uchwałę.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
7/ wyboru ławników;
Przewodniczący Rady przypomniał, że podczas ostatniej Sesji został powołany zespół w
składzie: Przewodnicząca Katarzyna Przewłocka, członek Sławomir Orłowski, członek Edyta
Marciszonek. Zespół opiniował zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Świebodzinie i sporządził protokół. Podziękował zespołowi i poprosił Przewodniczącą
Panią Katarzynę Przewłocką o przedstawienie opinii. Zespół stwierdził, że zgłoszenie
kandydata na ławnika spełnia wszystkie wymogi formalne wymienione w rozdziale 7 z dnia
27.07.2001 Prawo o ustroju Sądów Powszechnych i postanowił pozytywnie zaopiniować
kandydaturę Pana Jana Józefa Giecołda na stanowisko ławnika.
Radny Stanisław Kendzia powiedział, że smutne jest to, że mamy tylko jednego ławnika.
Radny apeluje, aby przywrócić ławników w Wydziałach Karnych oraz Wydziałach Sądów
Nieletnich, bo to jest nasz obywatelski obowiązek uczestniczyć w tym procesie życia.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie trzech osób do Komisji Skrutacyjnej, która
przeprowadzi procedurę tajnego głosowania. Radni zgłosili następujące osoby: Panią Barbarę
Orkisz, Panią Ilmę Hawran-Kobeszko oraz Pana Stanisława Kuczyńskiego. Wszyscy
kandydaci wyrazili zgodę, a na przewodniczącą wybrali Panią Orkisz. Sekretarz Gminy
przekazała następujące informacje o sposobie głosowania. Karta zawiera nazwisko tylko
jednego kandydata.
1) Radny głosuje stawiając znak „x" w odpowiedniej kratce z prawej strony,
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2) Postawienie znaku „x” w obu kratkach powoduje, że głos jest nieważny,
3) Głos jest nieważny także wtedy, gdy Radny nie postawi znaku „x" w żadnej kratce.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wydała 12 opieczętowanych kart do głosowania, po
czym odbyło się tajne głosowanie.
Przewodnicząca komisji przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na X sesji
Rady Gminy Lubrza w dniu 22 października 2015 r. w celu przeprowadzenia wyboru ławnika
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydział Pracy na kadencje 2016-2019.
Komisja Skrutacyjna w składzie: Barbara Orkisz – przewodnicząca, Ilma Hawran-Kobeszko –
członek, Stanisław Kuczyński – członek; stwierdza co następuje:
na ogólną liczbę 15 radnych Rady Gminy Lubrza w dniu 22 października 2015r. obecnych na
sesji było 12 radnych wg listy obecności.
Zgłoszono następujących kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Wydział Pracy na kadencję 2016-2019:
1. Jan Józef GIECOŁD.
W/w kandydat na ławnika otrzymał następującą ilość głosów:
Głosów ważnych oddano: 12
Głosów nieważnych oddano: 0.
Oddano 11 głosów za, 1 głos przeciw.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na ławnika wybrany został
radny Pan Jan Józef Giecołd.
Przewodniczący Rady Piotr Kaczkowski podziękował członkom Komisji Skrutacyjnej za
przeprowadzenie procedury głosowania i przystąpił do przeprowadzenia procedury
przegłosowania uchwały.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
8/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza;
Przewodniczący przypomniał, że do Urzędu Gminy wpłynęła skarga z Wydziału Nadzoru
Wojewody Lubuskiego. Skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Aleksandra Sieradzka. Radna odczytała
sporządzony przez komisję protokół.
W dniu 24 sierpnia 2015r. do Rady Gminy Lubrza wpłynęło pismo znak: NKII.1411.68.2015.J.Seń z dnia 20 sierpnia 2015r. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gorzowie Wielkopolskim, przekazujące skargę z dnia 7 lipca 2015r. Pani Adrianny
Krzemińskiej na działalność Wójta dotyczącą przetargu na dzierżawę budynku z
przeznaczeniem na przedszkole niepubliczne w Lubrzy.
Rada Gminy Lubrza w dniu 8 września 2015r. uchwałą Nr IX/55/2015 przekazała w/w skargę
do Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
1. Komisja Rewizyjna zwołała dwa posiedzenia w dniach 25 września br. oraz 29
września br., na których wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy oraz
pracowników urzędu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
ustalono, iż zarzuty zawarte w skardze nie są zasadne. W zakresie przetargu na
dzierżawę nieruchomości Wójt Gminy Lubrza zastosował przepisy w sprawie
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

użytkowania, dzierżawy i najmu zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz.518 ze
zmianami ) oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r
w sprawie zbycia nieruchomości.
W ogłoszeniu o przetargu zawarto następujące kryteria wyboru :
Cel dzierżawy- Niepubliczne Przedszkole
Czas trwania dzierżawy – 3 lata, z możliwością wypowiedzenia umowy za
porozumieniem stron
Koszty eksploatacji budynku ponosi dzierżawca (energia elektryczna, opał, telefon,
ewentualne awarie i remonty bieżące)
Dzierżawca ponosi koszty zużycia wody i opłaty za zrzut ścieków do kanalizacji
sanitarnej
Wydzierżawiający obciąży dzierżawcę czynszem na wydzierżawioną nieruchomość, w
wysokości 0,50 zł. + podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola wynosić będzie 300,00 zł. na 1 dziecko.
Dotacją objęte są dzieci w wieku przedszkolnym, tzn. 3-5 lat..
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 61 poz.24)
Oferta zawierać powinna: imię i nazwisko oferenta, datę sporządzenia oferty,
koncepcję funkcjonowania przedszkola, propozycję statutu Niepublicznego
Przedszkola.
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna w tym zakresie uznała skargę za bezzasadną.
2. Zgodnie z obowiązującym prawem, podstawą do określenia wysokości dotacji dla
przedszkoli niepublicznych w gminie, w której brak jest przedszkola publicznego są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.
Po analizie przedłożonych informacji z trzech gmin ościennych tj. Gminy Międzyrzecz,
Gminy Łagów i Gminy Świebodzin o wysokości wydatków bieżących ponoszonych w swoich
gminach na prowadzenie przedszkoli publicznych Komisja Rewizyjna stwierdza, że dotacja
powinna wynosić około 500 zł w przeliczeniu na jednego ucznia. Pomimo tego, iż dotacja na
ucznia wynosi 300,- zł. nie skutkuje to obniżeniem bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz
jakości edukacji.
W ocenie Komisji zatem zarzuty skargi są niezasadne.
Rada Gminy Lubrza, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej, działając stosownie
do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), uznała skargę p. Adrianny Krzemińskiej za
bezzasadną.
Przewodniczący Rady podziękował Pani Aleksandrze Sieradzkiej i przystąpił do procedury
głosowania uchwały.
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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9/ ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
przysługują diety;
Zaproponowano przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej dietę za udział w
jednym posiedzeniu Rady Gminy Lubrza w wysokości 200,- złotych.
Natomiast przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej zaproponowano dietę za
udział w jednym posiedzeniu Komisji do spraw utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Lubrza w wysokości 150,- złotych.
Radna Pani Ewa Graff nie zgadza się ze stawką dofinansowania 1 dziecka w przedszkolu i nie zgadza
się z przyznaniem podwyżek diet. Uważa, że jest to niesmaczne i wolałaby te pieniądze przeznaczyć
dla dzieci.
Radny Pan Stanisław Kuczyński uważa, że w momencie deflacji jest za utrzymaniem tych stawek,
które były.
Radna Pani Ilma Hawran-Kobeszko również uważa, że nie należy w ciężkich czasach podnosić sobie
stawki za działalność społeczną.
Radny Pan Stanisław Kendzia natomiast jest innego zdania. W ciągu trzech kadencji zarówno Radni
jak i Sołtysi pracowali i pracują ciężko. Dlatego osobiście jest za podwyższeniem diety dla sołtysów o
50zł, ponieważ praca sołtysa jest niewymierna godzinowo. W okolicy nie ma Gminy, w której Radny
otrzymuje 150 zł. Jest to śmieszne i uwłaczające. Radny Powiatowy otrzymuje prawie 1000 zł. Wnosi
o podwyższenie o kwotę 50 zł dla Sołtysów.
Pani Barbara Orkisz również jest za podwyższenie diety o 50 zł. Przez 8 lat pełniła funkcję Sołtysa i
wie jaka to jest trudna praca społeczna. Teraz dużo ludzi dokonuje opłat drogą elektroniczną, więc
Sołtysi mają mniej pieniędzy.
Pani Skarbnik przeanalizowała dokładnie diety Sołtysów w gminach ościennych i okazało się że diety
w naszej gminie są najniższe. Sołtysi mieli w ubiegłym roku dietę zmienioną, ale ona i tak jeszcze
odbiega od diet, które są w okolicy. W projekcie uchwały jest zapis: ustala się dietę za udział w
jednym posiedzeniu Rady Gminy. Niektóre Gminy mają opłaty ryczałtowe. Czy jest na sesji czy nie –
dostaje! Dlatego zwraca się z prośbą o przyjęcie tej uchwały.
Pani Sekretarz dodała, że uczestniczy w wyborach sołeckich, które są raz na 4 lata. W naszej Gminie
mieliśmy takie zdarzenie, że po pierwszych wyborach dwóch (z 9) Sołtysów złożyło rezygnację,
ponieważ nie było ich stać nawet na telefon służbowy.
Radna Pani Ilma Hawran-Kobeszko zdecydowanie zmieniła zdanie, ponieważ miała na myśli diety
Radnych. Nie zgadza się, aby po uczestnictwie w dwóch sesjach przyznawać sobie podwyżkę.
Przyznała rację Sołtysowi Kendzi i uznała, że sołtysom należy się podwyżka.
Na koniec Pani Skarbnik dodała, że zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za, 1 przeciw.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2016r.

10/ ustalenia diety;
Radny Pan Stanisław Kendzia powtórzył, że jest za podniesieniem diety wszystkim o 100 zł
łącznie z Panem Przewodniczącym, czyli dla Radnych do 250 zł, a Przewodniczącemu do 900
zł. Za udział w Komisjach bez zmian. Nie róbmy z siebie dziadów. Od Radnych wymaga się
więcej pracy i zaangażowania. Wracając do szkół i przedszkoli, tam są przyznawane dotacje,
subwencje.
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Radna Pani Małgorzata Ozimkowska również jest za podwyższeniem diet. Rozmawialiśmy na
ten temat rok temu. Daliśmy sobie czas na współpracę przy jednym stole. Uważa, że
podwyżka się należy bo osiągnęliśmy sukces budżetowy. Jeżeli Radni nie otrzymają
podwyżki, to Sołtysi będą w tej chwili otrzymywać 200 zł, czyli więcej niż Radni. Rozważmy
rangę pracy Radnego i Sołtysa. Minął rok czasu. Pokazaliśmy co potrafimy i ile jesteśmy w
stanie osiągnąć.
Pani Skarbnik poczuła się zobowiązana powiadomić, że zdobyliśmy 4 miejsce w kraju, w
zakresie wysokości środków na inwestycje. To przecież nasze wspólne decyzje ważyły o
losach Gminy.
Radny Stanisław Kendzia dodał, że mamy inwestycje namacalne ręką i nogą. Bardzo dużo się
w naszej Gminie zmieniło. Odnowienie wsi Nowa Wioska, chodnik i przebudowa stawu w
Bucze, zmiany w Buczynie, wyremontowane dwa ośrodki zdrowia: w Lubrzy i Mostkach.
Radny Stanisław Kuczyński stwierdził, że przez 2 kadencje pobierał 150 zł i nadal chce tyle
otrzymywać.
Radna Barbara Orkisz poprosiła Radę, żeby przygotowany projekt uchwały przegłosować w
takim brzmieniu w jakim został przygotowany. Jeśli chodzi o Radnych, przez 9 lat nie było
żadnych podwyżek. W całym województwie lubuskim nigdzie nie ma tak niskiej diety.
Po tych wypowiedziach Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisja ds. Budżetu i
Finansów przegłosowała 4 głosami „za”, 1 „przeciw”.
W sprawie tej uchwały odbyły się trzy głosowania:
1.
wniosek Radnego Stanisława Kendzi, czyli podwyższenie diet w §1 i §2 o 100 zł:
- 2 głosy za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący;
2. wniosek Radnego Stanisława Kuczyńskiego o pozostawieniu kwoty 150 zł:
- 4 głosy za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący;
3. Uchwała w pierwotnym brzmieniu:
- uchwała została przyjęta przy 7 głosach za, 4 przeciw, 1 wstrzymującym.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
grudnia 2015r.
Na koniec Przewodniczący dodał, że nie pobiera diety przysługującej mu za pełnienie
dodatkowej funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów. Niektórych drażni
słowo podwyżka, dlatego naukowcy nazywają ją regulacją zadośćuczynienia.
Niedługo zaczniemy spotkania okołobudżetowe. Pan Kendzia zaproponował zorganizowanie
sesji roboczej z Komisją ds. Budżetu i Finansów oraz Rewizyjną w sprawie przygotowania
budżetu na rok 2016. Uważa, że wiele spraw w trakcie tzw. „obróbki” można wspólnie
wypracować.
Radny Stanisław Kuczyński proponuje przeprowadzić głosowanie do każdego punktu
projektu budżetu. Zawsze jest tak, że ktoś będzie za, a ktoś przeciw.
Przewodniczący wtrącił, że nie ma takiej możliwości żebyśmy punkt po punkcie uchwalali.
W ten sposób nie osiągniemy celu.
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Stanisław Kuczyński – jest demokracja. Jeśli większość będzie za realizację danego punktu –
będziemy realizować, jeśli przeciw – nie zrealizujemy.
Radna Ewa Graff – Pan Kendzia wspomniał o sesji roboczej z KBiF i KR, w związku z tym
poprosiła o możliwość uczestnictwa wszystkich Komisji oraz żeby powiadomić kiedy
odbędzie się takie spotkanie. Pan Stanisław Kendzia dodał, że mówił o stałych Komisjach,
które wypracują tzw. model projektu i wówczas odbędzie się sesja robocza – siadamy i
tworzymy.
Na koniec Pani Skarbnik dodała, że Radni nie muszą się zgadzać z propozycją Wójta, ale
przypomina że nie mają prawa zwiększyć wydatków i deficytu – to wynika z ustawy.
11/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza;
Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała niniejszą uchwałę następująco: 4 głosy za,
1 – przeciw.
Radny Stanisław Kuczyński jest za pozostawieniem dotychczasowych poborów Wójta.
Radny Stanisław Kendzia uważa, że za pracę powinna być godna praca. Mamy inwestycje,
które gołym okiem widać. O nas się mówi i pisze. Sołtysi, Radni zostaną uhonorowani,
docenieni, więc myśli że lider tej Gminy również powinien zostać doceniony. Uważa, że
powinniśmy poprzeć tą uchwałę, bo na to Pan Wójt Ryszard Skonieczek zasługuje.
Radna Ewa Graff jest przeciw podwyżkom zarówno dla Radnych jak i dla Wójta.
Powiedziała, że go docenia, bo naprawdę zrobił bardzo dużo. Zadała pytanie Pani Skarbnik,
kiedy pracownicy urzędu otrzymali podwyżki. Pani Skarbnik odpowiedziała – mieliśmy w
ubiegłym roku regulacje w wysokości 3%. Radny Kuczyński zapytał kiedy mieli podwyżki
pracownicy Samorządowego Zakładu Budżetowego. Pani Skarbnik powiedziała, że tak samo
otrzymują 3% regulacji.
Pani Skarbnik powiedziała, że w przeciwieństwie do wszystkich uchwał, to nie jest
propozycja złożona przez Wójta, tylko przez skarbnika. Jest to odpowiednio wyliczone i
wyważone. W porównaniu z osiągnięciami jakie ma Gmina robi chodniki z własnych
środków. W 2011 rok wchodziliśmy z zadłużeniem 80%. Do tej pory spłacamy kredyty. W
tym roku kończymy spłatę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji Mostki-PrzełazyZagórze (oddana do użytku w 2006 roku).
Radny Stanisław Kuczyński powiedział, że jeśli chodzi o inwestycje dróg powiatowych, to
przecież jest zadanie Powiatu. Był pewien, że Powiat dofinansuje te inwestycje.
Pani Sekretarz Ryszard Skonieczek jako Wójt jest autorem niepopularnych decyzji i z tego
tytułu często robi sobie wrogów. Nasz Wójt ma odwagę podejmować trudne decyzje, ma
odwagę zmierzyć się z przeciwnościami.
Radna Małgorzata Ozimkowska w trakcie posiedzenia obliczyła, że na każdej sesji z diet
radnych i sołtysów oszczędzamy 1000 zł. Pięcioro Radnych jest też Sołtysami i nie pobiera
podwójnych diet, stąd oszczędzamy 1000 zł.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania propozycji Pana Stanisława
Kuczyńskiego, który zaproponował pozostawienie wynagrodzenia Wójta na poziomie 4900
zł. Radni głosowali: 5 głosów za, 7 – przeciw. Poprawka została odrzucona.
- uchwała została przyjęta przy 7 głosach za, 5 przeciw.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2015r.

Strona 14 z 21

Protokół nr X/2015 z dnia 22 października 2015r. VII kadencji Rady Gminy Lubrza

12/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa;
Uchwała została przedstawiona na początku posiedzenia przez Sekretarz Panią Katarzynę
Przewłocką.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.
13/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lubrza w obrębie Przełazy;
Niniejsza uchwałą również została przedstawiona na początku Sesji przez Panią Sekretarz.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Lubrzy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Odnośnie pkt. 6 porządku obrad
Przewodniczący wznowił obrady o godzinie 11.45.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza przeszedł do punktu 6 porządku obrad, czyli wniosków
i interpelacji. Zadał pytanie Radnym, czy wszyscy z Państwa otrzymują odpowiedzi na
zgłoszone wcześniej interpelacje, zapytania.
Radny Pan Stanisław Kendzia powiedział, że wszyscy dziś otrzymaliśmy tzw. gratyfikacje, a
zapomnieliśmy o pracownikach urzędu. Pozostałe interpelacje składam na piśmie, a dotyczą:
1. ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju po obu stronach ul. 3 Maja,
2. opracowanie kwartalnego planu pracy GOK w Lubrzy. Jest tam osoba z rocznym stażem
pracy ale na dzień dzisiejszy nie widać jakości jej pracy.
3. Wypracowanie przez Radę Gminy w Lubrzy stanowiska w sprawie przyjęcia uchodźców
z Syrii i Erytrei na teren Gminy Lubrza. Pan Wójt powiedział, że nie jesteśmy na to
przygotowani, nie mamy lokali. A temat na pewno powróci z nowym rokiem.
4. Sprawdzenie przez Komisje Oświaty Rady Gminy jakości pracy prowadzących świetlice
socjoterapeutyczne. W Lubrzy cały czas dzieci siedzą tylko przy komputerach, a powinny
otrzymać pomoc chociażby przy odrobieniu lekcji.
Korzystając z obecności Pani Dyrektor Szkoły Radny Stanisław Kendzia podziękował za
wsparcie młodzieży w corocznym sprzątaniu miejscowości.
Dyrektor Szkoły Pani Lucyna Kucała podziękowała Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi, że
chcą współpracować ze szkołą. Jeżeli obie strony chcą, to można zrobić wiele. Podziękowała
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również za pomoc, szczególnie przy festynie. Podziękowała również Sołtysowi Sławomirowi
Orłowskiemu, który okazał się bardzo pomocny w szkole w Boryszynie. Odbyło się
pasowanie dzieci z pierwszych klas, zarówno w Lubrzy jaki i w Boryszynie. Dzieci zostały
obsypane prezentami od Pana Wójta, Przewodniczącego i Sołtysa. Jest nam niezmiernie miło
z tego powodu, jak również ze współpracy z Państwem.
Radna Pani Ewa Graff powiedziała, że 7 października zorganizowała spotkanie ze swoimi
wyborcami i przedstawiła wszystkie plany Gminy na przyszłość. Mieszkańcy zwrócili uwagę
na to, żeby listy były wysyłane na nowe adresy. Pozostałe interpelacje Radna złożyła na
piśmie. Mieszkańcy dziękują za drogę i mają nadzieję, że druga część drogi również będzie
zrobiona, a my jesteśmy chętni do pomocy.
Radny Sławomir Orłowski podziękował obecnemu Radnemu Powiatu, który pomógł Radzie
Sołeckiej ze Staropola pozytywnie załatwić wniosek dotyczący remontu wjazdu na
przystanek autobusowy oraz wyczyszczenia wzdłuż boiska pasa drogowego umożliwiającego
odpływ wody.
Radna Barbara Orkisz napisała wniosek do Starostwa przy akceptacji Pana Przewodniczącego
na zamieszczenie znaków poziomych w miejscowości Bucze. Otrzymaliśmy odpowiedź
negatywną, ponieważ droga jest w złym stanie. Wniosek z otrzymanej odpowiedzi jest jeden,
że czas naprawić tą drogę. Przewodniczący prosi, aby ten wniosek ponownie napisać.
Radna Małgorzata Ozimkowska na koniec dodała, że w ogóle nie otrzymała odpowiedzi na
pismo w sprawie przejścia dla pieszych.
Interpelacje złożone na piśmie podczas obrad X Sesji:

1.Radny Krzysztof Swaryczewski, Jan Szeremeta - Zagaje
 Proszę o wnioskowanie do Starostwa Świebodzin o naprawę drogi do miejscowości
Zagaje w kierunku fermy drobiu. Droga od wielu lat jest zapomniana przez władze
Powiatu Świebodzińskiego.

2.Radnya Aleksandra Sieradzka – Mostki
 Zabrano do naprawy część karuzeli. Kiedy zostanie naprawiona? Proszę przyspieszyć
naprawę.

3.Radna Małgorzata Ozimkowska – Nowa Wioska
 Proszę o zabezpieczenie studzienki opadowej przy posesji p. Fabiś, ponieważ jest
połamana i zagraża bezpieczeństwu idących chodnikiem mieszkańców.

4.Radny Sławomir Orłowski – Staropole
 Zwracam się z prośbą o ogrodzenie cmentarza w miejscowości Boryszyn (od pola).

5.Radni E. Graff , I. Hawran-Kobeszko, S. Kendzia – Lubrza
 Wznowienie granic drogi (ulica Jeziorowa)
 Oznakowanie ulicy Jeziorowej.
 Oznakowanie wjazdu słupkami drogowymi (wjazdu na stronę Oś. Zacisze, ul.
Łąkowej i Jeziorowej).
 Oświetlenie skrzyżowania Lubrza – Bucze – Staropole.
 Tablica informacyjna na oś. Zacisze.
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6.Radni S. Kendzia, I. Hawran-Kobeszko, E. Graff – Lubrza
 Ustawienie znaku zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ul. 3 Maja w
Lubrzy.
 Opracowanie planu pracy GOK-u w Lubrzy (plany kwartalne) – przez osobę
zatrudnioną w GOK.
 Wypracowanie przez Radę Gminy w Lubrzy stanowiska w sprawie przyjęcia
uchodźców z Syrii i Erytrei na teren Gminy Lubrza.
 Sprawdzenie przez Komisje Oświaty Rady Gminy jakości pracy prowadzących
świetlice socjoterapeutyczne.

7.Przewodniczący Rady Gminy Piotr Kaczkowski
 Proszę o udzielenie informacji dotyczącej wykorzystania zakupionych tablic
interaktywnych z uwzględnieniem następujących kwestii:
 Na jakich przedmiotach najczęściej wykorzystywane są tablice interaktywne?
 Czy została przeprowadzona wśród uczniów ankieta wskazująca na ewentualne
inne możliwości wykorzystania tablic oraz stopień zadowolenia z
wykorzystania tego narzędzia?
 Czy wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni, chociaż kaskadowo do obsługi
tablic?
 Jaką rolę odegrał zakup tablic w zwiększeniu technik nowoczesnego
nauczania?
 Proszę o wskazanie jakie zostają/zostaną wprowadzone innowacje dotyczące
nauczania w ZSS w Lubrzy w stosunku do szkół na terenie np. Świebodzina, oraz
jakie są zakładane efekty tych działań zarówno krótko jak i długoterminowe?
 Przedmiotową wypowiedź proszę poszerzyć o przekazanie informacji dotyczącej
wypracowanej strategii zapobiegającej odpływowi uczniów do szkół m.in. w
m/Świebodzin
 Proszę o przedstawienie informacji na temat wykorzystania takiego narzędzia jakim
jest tzw. „spacer edukacyjny” (niezapowiedziane wizytacje). Czy Dyrekcja placówki
korzystała z jego dobrodziejstwa, a jeżeli tak to jakie były wnioski?
 Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy prowadzone są statystyki dotyczące
nieobecności uczniów pod względem podziału na przedmioty oraz nauczycieli?
Czy specyfikacja
dotyczy również
nieobecności
usprawiedliwionej
i
nieusprawiedliwionej, oraz czy były formułowane w związku z tym jakiekolwiek
zalecenia lub wywiedzione zostały wnioski. W przypadku pozytywnej odpowiedzi
proszę o wskazanie wrażliwych elementów podsumowania.
 Dodatkowo informację proszę poszerzyć o charakterystykę szkół po przeprowadzonej
reorganizacji, w odniesieniu do nauczycieli jak też do uczniów.
Czy reorganizacja przyniosła spodziewane efekty i jednocześnie jakie spowodowała
problemy edukacyjno-organizacyjne?
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Ad. 7
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady przekazał informację, że dotarliśmy do punktu przyjęcia
protokołu z ostatniej sesji, który został wyłożony na stole.
Radny Pan Stanisław Kuczyński oznajmił, że protokole brakuje wypowiedzi Pana Wójta,
który nazwał wszystkich którzy w upale podlewają boiska kretynami. A taka wypowiedź
była.
Druga sprawa dotyczyła wypowiedzi Wójta, że będziemy ścigali złodziei, którzy kradną
wodę, oszukują na garażach, etc. W ten sposób znajdziemy może 100 tyś., może 200 tyś., a
na budowę kompleksu potrzebujemy 6 mln zł. Skąd je weźmiemy. Poprosił, aby te
wypowiedzi były zaprotokołowane.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że dziś nie możemy powiedzieć jakie będą źródła
finansowania. Na dzień dzisiejszy może tylko powiedzieć, że będą to dochody własne Gminy.
W momencie, kiedy będzie przygotowany kosztorys, to wszyscy będą o tym wiedzieli.
Pytanie więc było przedwczesne. Nie można udzielić odpowiedzi, która będzie później
krytykowana. W momencie, kiedy będzie przygotowany montaż finansowy powiemy: tyle z
kredytów, tyle z innych źródeł. Na dzisiaj tej odpowiedzi Pan nie otrzyma.
Pan Kuczyński uważa, że przez 7-8 lat wszystkie inwestycje będą stały w miejscu, bo będzie
budowany Urząd Gminy.
Radni przystąpili do głosowania przyjęcia protokołu wraz z uzupełnieniem o uwagi Radnego
Stanisława Kuczyńskiego.
Protokół został przyjęty, 11 głosów „za”, 1 wstrzymujący.
Ad. 8
Dyskusja i wnioski.
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski powiadomił nowego Sołtysa Pana
Ambrosewicza, że to jest właśnie moment, kiedy każdy z zebranych może zabrać głos.
Na początek głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała i powiadomiła
zabranych, że 22 września wpłynęło pismo od Pana Starosty w sprawie wspólnego
dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji Powiatowej w
Świebodzinie. Całkowity koszt dofinansowania zakupu wynosi 36 000 zł. pozostałą kwotę w
wysokości 36000 zł dofinansuje Komenda Główna w Warszawie. Odpisaliśmy do Pana
Starosty pismo informujące, że wyznaczony dzień 30 września nie może być podjęta decyzja
ponieważ przekracza ona kompetencje organu wykonawczego. Wniosek powyższy zostanie
przekazany Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz rozpatrzony na posiedzeniu Rady Gminy w
dniu 22 października 2015r. Pani Skarbnik dodała, że w budżecie jak Państwo wiedzą, nie ma
na ten cel środków.
Sekretarz Pani Katarzyna Przewłocka powiedziała, że corocznie do budżetu policji
Gmina dofinansowuje za dodatkowe służby związane z sezonem letnim w kwocie 3 000 zł.
Radny Pan Stanisław Kendzia dodał, że policjantów nie widać, zwłaszcza w sezonie
letnim, kiedy więcej osób przebywa na terenie naszej Gminy. Mamy przykład ukradzionej
kamery. Policja była zaproszona na zebranie wiejskie związane z organizacją dożynek,
również nikt nie przyjechał. Nawet w Świebodzinie już nie widać pieszych patroli policji.
Dlatego Radny wyraził negatywne stanowisko w tej sprawie.
Komisja ds. Budżetu i Finansów również negatywnie zaopiniowała niniejszą prośbę.
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Przewodniczący przystąpił do głosowania, zadając pytanie kto z Państwa Radnych jest za
negatywną opinią w sprawie dofinansowania. Radni oddali 12 głosów za negatywną opinią.
Przewodniczący przedstawił prośbę Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały
intencyjnej dotyczącej suszy zaistniałej na terenie naszej Gminy. Jednocześnie zwracamy się
o rozważenie możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym klęską rolników w postaci ulgi
w podatku rolnym. Niedostateczna ilość opadów, połączona z długotrwałym okresem
wysokich temperatur doprowadziły do ogromnych strat ilościowych i jakościowych w
uprawach i płodach rolnych.
Radna Ewa Graff powiedziała, że w tym roku posiali trawę – nie ma, koniczynę – nie ma,
jabłek w sadzie – też nie ma. Naprawdę, w tym roku susza wyjątkowo nas dotknęła. Jeżeli
mielibyśmy podmokłą łąkę i tam by wysuszyło, to dostaniemy. Ale, że posialiśmy na
gruntach ornych, to dla nas pieniędzy nie ma. Opinie innych rolników są podobne.
Radny Pan Krzysztof Swaryczewski dodał, że susza dotknęła wielu rolników. Zbiory
kukurydzy w normalnych warunkach wynoszą 8-10 ton, a w tym roku plon mokrej kukurydzy
wyniósł 2 tony.
Pani Skarbnik, powiedziała, że zdajemy sobie sprawę z tego, że susza dotknęła zarówno
rolników jak i nas wszystkich. Radny Kuczyński dodał – działkowców też. Pani Skarbnik
kontynuując powiedziała, że rolnicy mają Lubuską Izbę Rolniczą. Dlaczego Prezes LIR nie
zwraca się do rządu. Dlaczego nie został ogłoszony stan klęski żywiołowej. Wtedy rolnicy
otrzymują pomoc z rządu. LIR inkasuje od każdej Gminy 2% tytułem wybranego podatku
rolnego. Taki jest zapis w ustawie. Rolnicy płacą składki, chociażby na wynagrodzenia LIR, a
LIR nie reprezentuje rolników w rządzie. Przewodniczący przystąpił do głosowania uchwały
intencyjnej, zadając pytanie kto z Państwa Radnych jest za nie podejmowaniem uchwały
intencyjnej: 10 głosów za, 2 wstrzymujących.
Radna Pani Małgorzata Ozimkowska chciała powrócić jeszcze do tematu policjantów.
Dodała, że zapraszała policjantów na spotkanie wiejskie. Jeden z policjantów jest
mieszkańcem Nowej Wioski i też nie przybył.
Sekretarz Pani Katarzyna Przewłocka podziękowała w imieniu Pana Wójta wszystkim
za akcję „Żółte Pola Nadziei”. W tym roku udało się zbyć 4,5 tyś. cebul. Jedna cebula
kosztowała 1 zł. Pieniądze zostały przekazane Hospicjum w Zielonej Górze. Szkoła sprzedała
najwięcej cebul.
Druga sprawa, Wójt uczestniczył w spotkaniu Regionalnej Organizacji Turystycznej z
Panią Jadwigą Błoch na czele, która wręczyła Wójtowi Gminy kolejną „lubuską perłę”.
Lubrzański Szlak Kajakowy otrzymał nagrodę za zajęcie I miejsca. Głosy były oddawane
przez czytelników oraz osoby, które skorzystały ze szlaku w 2015 roku. Jest to element dużej
darmowej promocji naszej Gminy.
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Pani Lucyna Kucała powiedziała, że szkoła
kolejny rok zaangażowała się w akcję „Pola Nadziei”. W zeszłym roku szkoła rozprowadziła
1200 cebul, w tym roku 1500. Rok temu Pani Dyrektor wspólnie z Panią Sekretarz i Panem
Wójtem wzięli udział w uroczystości sadzenia żonkili w Zielonej Górze. W bieżącym roku
Pani Dyrektor wspólnie z 7 uczniami wzięli udział w tym niesamowitym wydarzeniu. Relacje
i zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Przez takie działania my jako rodzice
i nauczyciele zaszczepiamy w dzieciach wrażliwość na to co się dzieje obok nas. Sama bym
tego nie dokonała, gdyby nie pomoc nauczycieli, wychowawców, a przede wszystkim
rodziców. Klasa II B, której wychowawcą jest Pani Beata Banaś, sprzedała 530 szt. jeszcze
raz podziękowała nauczycielom i rodzicom.
Radna Pani Barbara Orkisz zadała pytanie do Pani Skarbnik. W budżecie na ten rok,
który jeszcze realizujemy dzieci miały zapisaną huśtawkę. Wpłynęło pismo, że huśtawka w
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tym roku zostanie zamontowana, ale rok mija i nie ma. Pani Skarbnik powiedziała, że to
pytanie winno być skierowane do Pełnomocnika i dodała, że została zawarta umowa z osobą,
która będzie prowadziła świetlice socjoterapeutyczne. Będzie przeprowadzona inwentaryzacja
w świetlicach socjoterapeutycznych oraz na placach zabaw. Pełnomocnik będzie nad tym
czuwał. Środki w budżecie są, ale czy warto na zimę montować huśtawkę? Trzeba dokonać
przeglądu placów zabaw. Część trzeba będzie naprawić, odświeżyć. Te środki, których nie
wykorzystamy teraz, przejdą na kolejny rok.
Radna Pani Małgorzata Ozimkowska nie otrzymała odpowiedzi w sprawie bramek na
boisko – w ramach środków „alkoholowych” oraz o przeniesienie placu zabaw wyżej. W tym
roku ponownie napisaliśmy wniosek do budżetu.
Pani Skarbnik przekaże Pełnomocnikowi, że taki wniosek był.
Pani Kucała, która jest członkiem Komisji Alkoholowej, chciała uspokoić, że na ostatnim
posiedzeniu komisji był ten problem podejmowany i jest aprobata. Jeżeli nie zdążymy w tym
roku, to w przyszłym na pewno. Nie przypomina sobie wniosku, o którym mówiła Pani
Ozimkowska. Pani Skarbnik dodała, że dlatego iż wniosek był złożony do budżetu.
Radny Stanisław Kuczyński zapytał jaki jest stan konta Komisji na dzień dzisiejszy. Pani
Skarbnik odpowiedziała, że na koncie jest kwota 64 000 zł.
Radny Pan Stanisław Kendzia powiedział, że chce uczestniczyć w lustracji tych placów
zabaw. Dodał jeszcze, że chce się pochwalić, że w ciągu 30min. w Lubrzy rozeszło się 200
cebul żonkili.
W tym roku dożynki gminne odbyły się w Lubrzy, dlatego Państwu Radnym, Sołtysom a
szczególnie Panu Krzysztofowi, podziękował za pomoc w organizowaniu imprezy.
Radny Powiatowy Pan Kazimierz Krajczyński powiedział, że Pan Orłowski zwrócił się do
niego z wnioskiem, a on wziął sprawę w swoje ręce i doprowadził do spotkania w Starostwie i
wydania decyzji. Zwrócił się jeszcze do Pani Ozimkowskiej, że 26 października odbędzie się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej i wyłącznie z Naczelnikiem Rejonu Dróg. Zapewnił Radną,
że zapyta o jej interpelacje i osobiście przekaże informacje.
Sołtys Pani Edyta Marciszonek również pochwaliła się, że w ciągu dosłownie chwili
rozprowadziła 300 szt. cebul.
Na koniec Pani Sekretarz dodała, że nie sprzątamy urn, kabin i flag ponieważ już 25
października odbędą się wybory. Z okazji sprawowania funkcji urzędnika wyborczego,
zaprasza wszystkich Państwa do udziału w wyborach.
Przypominając jednocześnie, że z soboty na niedzielę zmieniamy czas z letniego na zimowy.
Przewodniczący podziękował na ręce Pani Sekretarz, za niecodzienny eksponat, który przy
pomocy Sołtysa i mieszkańców jest już umiejscowiony na skwerze w centrum wsi Boryszyn.
Jest to armata dywizyjna D44, kal. 85 mm.
Radna Pani Małgorzata Ozimkowska podziękowała za remont świetlicy. Zostały odnowione
ściany, tynki, struktura.
Natomiast Radna Pani Aleksandra Sieradzka powiedziała, że zazdrości Radnej Ozimkowskiej
i chciałaby jeszcze w tej kadencji zrealizować plan remontu świetlicy w Mostkach i również
zaprosić wszystkich na otwarcie.
Pani Skarbnik dodała, że na pewno się uda.
Radny Pan Stanisław Kuczyński chciałby zadać pytanie nieobecnej Dyrektor SZB
Pani Honoracie Kuriacie, dlaczego chodzi tylu inkasentów: osobno za wodę, osobno za
odpady. Uważa, że to jest chora sytuacja. Inni Radni dodali, że ostatnio nikt nie chodził. Pani
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Skarbnik zapewniła, że to była sytuacja przejściowa. Przewodniczący zapewnił, że na
kolejnej sesji Pani Dyrektor odpowie Panu dlaczego tak jest.
Pani Skarbnik przedstawiła nowego inkasenta za wodę, Pana Sławomira Orłowskiego.
Na tym dyskusję zakończono.
O godz. 13:00 prowadzący obrady Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski wobec
wyczerpania porządku obrad - zamknął obrady X zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokół sporządziła
Arleta Piwońska
Obradom przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza
Piotr Kaczkowski
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