PROTOKÓŁ XXVIII/2009 r.
z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30 czerwca 2009r.
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 1400
Podjęto uchwały od nr XXVIII/177/2009 r. do nr XXVIII/180/2009r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek,
protokołowała Kamila Orłowska.
W sesji udział wzięło 12 radnych na stan 15
Nieobecni: Alina Mieczyńska, Grzegorz Bałaban, Małgorzata Siekiera usprawiedliwili swoją
nieobecność.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek otworzył XXVIII zwyczajną sesję
Rady Gminy Lubrza, stwierdził prawomocność posiedzenia.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Dyskusja nt. wymiany źródła ciepła w ZSS w Lubrzy zaproszony gość Pan Jarosław
Nagły.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do
Lokalnej Grupy Rybackiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wioska
na lata 2008-2014
6. Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Lubrza n 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 oraz
wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza na lata 2008-2010.
8. Informacja z prac Wójta między sesjami.
9. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
13. Dyskusja i wnioski.
14. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

- porządek obrad został przyjęty przy 12 głosach za-,

Odnośnie pkt.3
„Dyskusja nt. wymiany źródła ciepła w ZSS w Lubrzy zaproszony gość Pan Jarosław
Nagły”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj. dyskusji nt. wymiany źródła ciepła w ZSS w Lubrzy i przedstawił
zaproszonego gościa Pana Jarosława Nagłego.
Następnie głos zabrał Pan Jarosław Nagły, który przedstawił ofertę swojej firmy w zakresie
modernizacji źródła ciepła w ZSS w Lubrzy. Dodał ponadto, że z jego firmą można podpisać
umowę nie tylko na wymianę źródła ciepła i modernizację kotłowni, ale także na dostawę paliwa
i serwis kotłowni.
Radny Pan Stanisław Kendzia zapytał jaki byłby koszty wymiany źródła ciepła w ZSS w Lubrzy?
Pan Jarosław Nagły odpowiedział, iż koszt ten wyniósłby około 500 tyś. zł, a oprócz kotłowni
buduje się magazyn gdzie przechowuje się paliwo. Ponadto kotłownia jest pod 24 godzinnym
dozorem.
Radny Pan Jan Chmielewski zapytał z czego składa się taka instalacja i czy zawiera baterie
słoneczne.
Pan Jarosław Nagły odpowiedział, że latem ogrzewa się wodę solarami, a kotły maja zapalarki
automatyczne;
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał co z popiołem.
Pan Jarosław Nagły odpowiedział, że są dwa pojemniki na popiół opróżniane co dwa tygodnie.
Gwarancja na kocioł wynosi 5 lat, a na automatykę 2 lata. Żywotność kotłów wynosi 15 lat.
Radny Pan Jan Pilczuk zapytał czy można jako opał wykorzystywać węgiel brunatny.
Jarosław Nagły odpowiedział, iż producent mówi, że nie ale jest przypadek gdzie wykorzystuje się
brykiet z węgla brunatnego jako opał.
Odnośnie pkt. 4
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej
Grupy Rybackiej.”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia i
przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej.
Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka, która odczytała pismo z Urzędu
Marszałkowskiego o potrzebie stworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach
„Zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013
Głos zabrała Pani Helena Domagała Skarbnik Gminy Lubrza, która poinformowała, że w związku
z powstaniem takich grup lokalnych właściciele stawów hodowlanych będą mieli szanse na

pozyskanie środków unijnych.
Radny Pan Bolesław Kołakowski wyraził pogląd, aby przesunąć ten temat na moment kiedy
będziemy mieli więcej informacji, gdyż na dzień dzisiejszy nie wiemy jaki będzie zakres prac
możliwych do wykonania i jak będzie wyglądał podział pieniędzy.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej., która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za-, 1 wstrzymującym
Odnośnie pkt. 5
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wioska na lata
2009-2014”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowa
Wioska na lata 2009-2014
Głos zabrał pan Krzysztof Rosiński inspektor w Urzędzie Gminy w Lubrzy, który poinformował,
że termin składania wniosków był w marcu i wtedy tez został złożony wniosek w sprawie odnowy
miejscowości Nowa Wioska. Następnie na początku czerwca wniosek uzupełniono zgodnie z
wymogami Urzędu Marszałkowskiego. Niestety otrzymaliśmy wczoraj telefon z Urzędu
Marszałkowskiego, gdzie poinformowano o konieczności dokonania kolejnych korekt, które
głównie dotyczą braku kwot wykonania poszczególnych zadań oraz terminu ich wykonania.
Musimy także zrezygnować z modernizacji drogi gdyż takich zadań program nie przewiduje.
Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2010 roku.
Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która poprosiła
radnych o przyjęcie uchwały dodając jednocześnie, że w pierwotnej wersji planu odnowy nie
pisano terminu wykonania zadań, gdyż niewiadomo było kiedy program będzie realizowany.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wioska na lata 2009-2014, która stanowi załącznik
do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za-, 1 wstrzymującym-,
Odnośnie pkt. 6
„Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Lubrza n 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki ”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy Lubrza n 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która wytłumaczyła jak ma
wyglądać utworzenie funduszu sołeckiego. Poinformowała, że aby Rada Gminy mogła
wyodrębnić środki na fundusz sołecki to sołectwo musi podjąć uchwałę mówiącą o planowanych
zadaniach z podaniem kwoty wydatków, ale zadania te muszą być zgodne ze strategią rozwoju
gminy i budżetem gminy. Gdyby się okazało, że są niezgodne to Wójt musi taką uchwałę odrzucić
w rezultacie sołectwo może zostać bez pieniędzy. Zdaniem Wójta i moim nie powinniśmy
wyodrębniać funduszu sołeckiego lecz zostać przy dotychczasowym układzie, że sołectwo
dysponuje kwotą wyliczoną na podstawie liczby mieszkańców, a roku 2010 ma być to 10 zł na
osobę. Dodała także, iż fundusz sołecki nie działa jak zwykły fundusz celowy lecz ma formę planu
dochodów i wydatków na dany rok i pieniądze niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na
kolejny rok lecz wracają do Gminy jak nadwyżka środków lub n pokrycie deficytu budżetowego,
ale to do radnych należy decyzja czy wyodrębnić taki fundusz czy nie.
Radny Pan Stanisław Kuczyński dodał, iż wyodrębnienie funduszy przysporzy dodatkowej pracy
papierkowej dla sołectwa.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy, która poinformowała, iż uchwałę w
sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego podejmować będziemy co roku na kolejny rok
budżetowy, a w tym roku musi to nastąpić do 30 czerwca. Następnie wyjaśniła sposób głosowania
nad uchwałą.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał czy uchwała będzie odnawialna co roku.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza odpowiedziała, że tak ale w 2010 roku trzeba
będzie przyjąć uchwałę mówiącą co z rokiem 2011 do 31 marca.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek zapytał Panią Skarbnik skąd się
wzięła kwota 10 zł na osobę dla sołectwa oraz to, iż nie będzie podwyżek podatków o czym
dowiedzieliśmy się na poprzedniej sesji.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza. Odpowiedziała, że nasze sołectwa wykazują
tak dużą inicjatywę w rozwoju poszczególnych miejscowości, że Wójt podjął decyzje o
podwyższeniu stawki, a skąd twierdzenie, że nie będzie podwyższenia kwot podatków ciężko jej
powiedzieć czym kierował się Wójt mówiąc to.
Radny Pan Piotr Kaczkowski zapytała radnych czy zapoznali się z ustawą na temat utworzenia
funduszu sołeckiego z 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek zapytał radnego pana Piotra
Kaczkowskiego czy zapoznanie się z ustawą może mieć wpływ na podjęcie decyzji.
Radny pan Piotr Kaczkowski odpowiedział, że nie tyle tylko, że chciał wiedzieć czy ktoś z
radnych ja czytał ponieważ jest ona rzeczywiście niesprecyzowana. Nie do końca wiadomo jak by
miało wyglądać przyznanie dotacji państwowej dla gminy, która fundusz wyodrębni ponieważ
kryteria klasyfikacji nie są jasno sprecyzowane.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza dodała, że my mamy za duży dochód w Gminie
na osobę i zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi przez ustawodawcę nie mamy dużych szns na
otrzymanie dotacji państwowej jeśli byśmy utworzyli fundusz sołecki.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza n 2010 rok środków stanowiących
fundusz sołecki, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za -,

Odnośnie pkt.7
„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok
2009 oraz wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza na lata 2009-2011.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetowych na rok 2009 oraz wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza na lata
2009-2011.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która omówiła zmiany w planie
dochodów i wydatków oraz w wieloletnim programie operacyjnym i tak:
DOCHODY:
Zmniejszył się plan dochodów o kwotę: 1 072 382,00 zł
Spowodowane to było między innymi:
- w rozdziale 60016 § 6330 zmniejszenie dotacji na budowę drogi na kwotę 409 688-,
- w rozdziale 70005 § 0770 zmniejszenie z powodu rezygnacji ze sprzedaży nieruchomości na
kwotę 1 750 000-,
- zwiększenie w rozdziale 01010 § 6298 otrzymane środki na realizację inwestycji na kwotę
1 000 000;
WYDATKI:
Zwiększył się plan wydatków o kwotę: 172 230,00 zł
Spowodowane jest to między innymi:
- zwiększenie w rozdziale 01010 § 6050 na kwotę 2 000 000-,
- zwiększenie w rozdziale 01041 § 6050 na kwotę 25 000-,
- zmniejszenie w rozdziale 60016 §6050 na kwotę 1 590 375-,
- zwiększenie w rozdziale 75075 § 6050 na kwotę 152 187-,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 § 6050 na kwotę 255 700-,
- zwiększenia w rozdziale 80101 § 4220 na kwotę 21 780-,
- zwiększenie w rozdziale 92114 § 2480 na kwotę 20 000-,
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 13 828 726,00
Wydatki: 16 879 203,00
Deficyt:
3 050 477,00
Deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń
kredytów.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie zmian
w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009 oraz wieloletniego programu
inwestycyjnego Gminy Lubrza na lata 2009-2011, która stanowi załącznik do protokołu i poddał
pod głosowanie
- uchwała została przyjęta przy 7 głosach za -, 5 wstrzymujących-,
Odnośnie pkt.8
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
Do przekazania informacji z prac wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
 Z powodu braku zainteresowanych nie doszedł do skutku przetarg na sprzedaż działek;
 54 tys. kosztowała modernizacja i odwiert studni wody w miejscowości Bucze;
 Inwestycja dotycząca budowy wodociągu i stacji uzdatniania wody w miejscowości
Mostki znalazła się na liście indykatywnej Marszałka;
 Projekty dotyczący Nowej Wioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
musi zostać zmieniony;
 Udaliśmy się z wizytą do Nowej Soli w sprawie zapoznania się z kotłownią opalaną
odnawialnymi źródłami ciepła;
 Przeprowadzono prace dotyczące odnowy rowów melioracyjnych;
 na pętli boryszyńskiej zorganizowano imprezę dla przyrodników pod nazwą „Noc
Nietoperza”;
 w miejscowości Mostki odbyło się święto ludowe zorganizowane przez PSL;
 trwają przygotowania do imprezy plenerowej „Noc Nenufarów”;
 we Wrocławiu odbyła się gala gdzie ogłoszono wyniki rankingu gmin dotyczący
wykorzystania środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca;
Odnośnie pkt. 9
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Wyjazd do Nowej Soli w sprawie kotłowni opalanej odnawialnymi źródłami energii;
 Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w PSP w Boryszynie;
 Uczestnictwo w spotkaniu przewodniczących rad gmin z powiatu świebodzińskiego w
Rogozińcu;
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek zapytał panią Skarbnik
jak wygląda sprawa Pana Hukiewicza ponieważ pan Hukiewicz skarżył się, iż Wójt Gminy nie
wywiązuje się z tego do czego się zobowiązał tzn. nie zawiesił postępowania komorniczego.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza wyjaśniła, że po to żeby zawiesić postępowanie
komornicze musi najpierw zabezpieczyć interesy gminy. Ponieważ są jeszcze wyroki, które są
zaskarżone przez Pana Hukiewicza i nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym i gmina musi je
wpisać na hipotekę nieruchomości bo nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Jak Pan
Hukiewicz wycofa skargę z sądu i wyroki będą prawomocne i je wpiszemy na hipotekę to wtedy
zawiesimy postępowanie. W rozmowie telefonicznej Pan Bartosz Hukiewicz poinformował, że
wycofał skargę. Dodała ponadto, że wójt na pewno nie wycofa się ze swoich zobowiązań.
Odnośnie pkt. 10
„Interpelacje i wnioski radnych.”.

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 30.06.2009r.

 Data, podpis
osoby
przyjmującej
wniosek

Radny Ryszard Skonieczek
prośba o wykonanie odwodnienia drogi poprzez chodnik do rowu
melioracyjnego w miejscowości Lubrza koło posesji Pana Fedorczaka
na ul. Klasztronej; ( w trakcie obfitych opadów deszczu tworzy się
zastoisko wodne);
Przekazano ………………………
prośba o zabezpieczenie źródła prądu w postaci agregatu
prądotwórczego przy hydroforni zlokalizowanej w Romanówku
Przekazano …....................................
Radny Jan Pilczuk
prośba o oczyszczenie i zaklejenie pęknięć poprzecznych na jezdni
drogi powiatowej w Staropolu na odcinku prowadzącym do bloków
mieszkalnych
Przekazano …....................................
prośba o poprawienie estetyki i wyglądu bunkra w Staropolu;
Przekazano …....................................
prośba o usunięcie uskoku na łączeniu mostu z jezdnią w miejscowości
Lubrza
Przekazano …....................................
Radny Piotr Kaczkowski
prośba o usytuowanie koszy na śmieci w ilości szt.3 – w miejscach
wskazanych przez sołtysa miejscowości Boryszyn;
Przekazano ……………………………….
prośba o udrożnienie drogi gminnej relacji Boryszyn – Sieniawa (w
części dot. Gminy Lubrza – wycięcie zakrzaczenia);
Przekazano ……………………………………
prośba o przeprowadzenie wizji w terenie w celu ustalenia miejsca
oraz wstępnego uzgodnienia kosztu postawienia wiaty w
miejscowości Boryszyn (montaż / robocizna w zakresie własnym)
Przekazano …....................................
Radna Iwona Kaczmarek
prośba o wymianę posadzki (kafelek) w świetlicy wiejskiej w Buczynie
Przekazano ………………………
prośba o naprawę drogi gminnej od przystanku w Zagajach do budynku
p. Ratajczak.
Przekazano …....................................
prośba o informację na jakim etapie jest modernizacja drogi Buczyna Sieniawa
Przekazano ………………………
Radna Zofia Rusiniak
prośba o przycięcie gałęzi i przycięcie drzew, które zagrażają

bezpieczeństwu przy drodze powiatowej w Staropolu,
Przekazano ………………………
prośba o wycięcie krzaków przy kanale w Staropolu i oczyszczenie
kanału przy bunkrze;
Przekazano …....................................
prośba o udrożnienie rowu za świetlicą w Staropolu – wywóz
naniesionej ziemi przez ulewy
Przekazano ………………………
Sołtys Barbara Orkisz
prośba o wykoszenie trawy na skarpie przy boisku sportowym dla
młodzieży
Przekazano ………………………
prośba o zakup kosza na śmieci, który zostałby zamontowany na placu
zabaw;
Przekazano …....................................
Sołtys Krzysztof Harbatowski
prośba o uporządkowanie chodnika na odcinku łączącym miejscowości
Boryszyn – Staropole.
Przekazano ………………………

Odnośnie pkt. 11
„Odpowiedzi na interpelacje”
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przedstawił wnioski
i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2009r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Stan radnych 10/15 Pani Iwona Kaczmarek i pan Jan Pilczuk zwolnili się.
Odnośnie pkt. 12
„Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza”.
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-, 1
wstrzymującym
Odnośnie pkt. 13
„Dyskusja i wnioski”.
Radny Pan Bolesław Kołakowski poinformował radnych, iż zwrócił się do niego z prośba Pan
Artur Dłuha mieszkaniec Lubrzy, który od 6 m-cy nie ma wody, po komisji w skład, której weszli
dyrektor EKO – FORTU oraz Pan Tarędź stwierdzono, że główny zawór jest zakręcony, a on dalej
nie ma wody. Miało odbyć się spotkanie w Wójtem, dyrektorem EKO – FORTU i mieszkańcami
tego budynku i nic się jeszcze nie wyjaśniło. Ten młody człowiek mówi, że jest to złośliwość ze
strony sąsiadów, u których w piwnicy znajduje się główny zawór. Poprosił Przewodniczącego
Rady Gminy o pilne zajęcie się tym tematem, gdyż jest to młody chłopak, który nie ma wody do
gotowania i umycia się.

Radny Stanisław Kuczyński zapytał dlaczego budowana kanalizacja burzowa jest kopana na
głębokości 2,5 m, i jego zdaniem jest to za głęboko. Ponadto chodnik ma szerokość 2 m a droga
3 m i jego zdaniem należy poszerzyć drogę.
Radny Pan Adam Krzywina również potwierdził, iż jego zdaniem kanalizacja burzowa jest kopana
zbyt głęboko.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza stwierdził, że aby wyjaśnić sprawę trzeba
zaprosić projektanta, i zobaczyć jak to wygląda tam na miejscu, ponieważ tylko projektant może
wypowiedzieć się w tym temacie.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Sławski – inspektor w Urzędzie Gminy w Lubrzy, który
potwierdził, że tylko projektant może odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak głęboko kopią.
Radny Pan Bolesław Kołakowski poinformował, że z rozmów z przejezdnymi turystami oraz
pracownikami sklepu Lewiatan wynika, iż turyści szukają starego campingu, który mieścił się na
kiedyś na ośrodku Goszcza, a teraz takiego campingu niema i przez to Lubrza traci turystów.
Przewodniczący Gminy Pan Ryszard Skonieczek, że do zorganizowania i prowadzenia pola
campingowego potrzebne jest przedsiębiorca, który będzie chciał zainwestować w to
przedsięwzięcie swoje pieniądze i czas. Tym nie powinna zajmować się Gmina.
Pan Ryszard Operchał sołtys sołectwa Przełazy, że to mieszkańcy Lubrzy powinni zająć się
zarabianiem poprzez organizowanie miejsc na campingi.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza, poinformował, że jego działania zmierzają w
kierunku rozwoju turystycznego gminy, a nie do jego hamowania i w związku z tym miejscem
gdzie można rozbić namiot czy ustawić camping jest pętla boryszyńska.
Radny Pan Adam Krzywina zapytał czy nie można by było przystąpić do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, albo poszczególnych
miejscowości Gminy bo to na pewno usprawniło działania w przyciąganiu nowych inwestorów,
ponieważ wiadomo by było co i gdzie można robić.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza odpowiedział, że to jest bardzo dobry pomysł
ale i też bardzo kosztowny. Nie wiele jest gmin w całym kraju, które mają pełny plan
zagospodarowania przestrzennego. Podejmując się tej inwestycji musielibyśmy zrezygnować z
innych już zaplanowanych na przyszły rok.
Następnie przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał pismo jakie
wpłynęło od Pana Józefa Pyś z prośbą o wydzierżawienie części działki. Pismo stanowi załącznik
do protokołu. W wyniku wywiązanej dyskusji podjęto decyzję, iż radni po zakończeniu sesji pójdą
zobaczyć na miejscu o jaki teren chodzi i przyjrzą się sytuacji na miejscu.
Przewodniczący Gminy Pan Ryszard Skonieczek podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
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