PROTOKÓŁ XXX/2009 r.
z XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 29 września 2009r.
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 1230
Podjęto uchwały od nr XXX/185/2009 r. do nr XXX/187/2009r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek,
protokołowała Kamila Orłowska.
W sesji udział wzięło 13 radnych na stan 15
Nieobecni: Małgorzata Siekiera, Alina Mieczyńska usprawiedliwiły swoją nieobecność.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek otworzył XXX 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. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej w 2010 roku

od Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach II edycji Programu
Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra w

formie dotacji celowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 oraz

wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza na lata 2008-2010.
6. Informacja z prac Wójta między sesjami.
7. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
11. Dyskusja i wnioski.
12. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy.

Radny Pan Piotr Kaczkowski przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy materiały na sesję
powinny być dostarczone radnym na 7 dni przed sesją, a następnie złożył wniosek o wyłączenie
pkt.5 z porządku obrad.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza wyjaśnił, iż przyczyną zwołania sesji w trybie
krótszym niż przewiduje to Statut to konieczność podjęcia uchwały, która jest niezbędna jako
załącznik do wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Nowa Wioska.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, wyjaśniła, że wprowadzenie do porządku obrad
uchwały w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 oraz wieloletniego

programu inwestycyjnego Gminy Lubrza na lata 2008-2010 było konieczne ze względu na
wymóg Urzędu Marszałkowskiego dołączenia jej do wniosku o przyznanie środków unijnych.
Przewodniczący Rady Gminy pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek o
wyłączenie pkt.5 z porządku obrad,
- wniosek został odrzucony przy 3 głosach za-, 10 przeciw
Następnie Przewodniczący rady gminy Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie proponowany
porządek obrad.
- porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach za-, 2 przeciwnych
Odnośnie pkt.3
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej w 2010 roku od
Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka
drogi gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach II edycji Programu
Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy
finansowej w 2010 roku od Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach II edycji
Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.
Ponadto poinformował, iż uchwała ta jest niezbędna w celu dołączenia do wniosku o ubieganie się
środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Radny Pan Stanisław Kendzia zapytał jaki to odcinek drogi, jak będzie wyglądać jej remont.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza, który wyjaśnił, iż jest to odcinek drogi w
miejscowości Nowa Wioska prowadzący od głównego skrzyżowania z drogą powiatową do
kościoła. Modernizowana ma być nawierzchnia drogi łącznie z odwodnieniem i budową chodnika.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał kto jest projektantem tej inwestycji;
Głos zabrał Pan Mirosław Sławski – inspektor w Urzędzie Gminy, który poinformował, że
projektantem jest firma Infra. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni, wybudowanie
chodnika z odwodnieniem oraz parking przy kościele. Kosztorys prac wynosi 1 600 000zł.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy
finansowej w 2010 roku od Powiatu
Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach II edycji Programu Wieloletniego pn. Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. , która stanowi załącznik do protokołu i
poddał pod głosowanie.
.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-,

Odnośnie pkt. 4
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra w formie
dotacji celowej”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu
Zielona Góra w formie dotacji celowej.
Następnie głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która
poinformowała, iż na wniosek dyrektora Izby Wytrzeźwień udzielamy im pomocy w formie
dotacji w kwocie 500-,. Uchwała ta nie skutkuje zmianami w uchwale budżetowej ponieważ ten
wydatek została tam zapisany już w pierwotnej uchwale budżetowej.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra w formie dotacji celowej, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za -,
Odnośnie pkt.5
„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 inwestycyjnym i tak:
DOCHODY:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 128 648,00 zł
Spowodowane to było między innymi:
- w rozdziale 80195 § 2030 otrzymanie dotacji na wypłacenie dodatków za kształcenie
młodocianych: 4 848-,
- w rozdziale 80195 § 6330 otrzymanie dotacji na monitoring w ZSS w Lubrzy: 10 800-,
- w rozdziale 85212 § 2010 zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
WYDATKI:
Zwiększył się plan wydatków o kwotę: 141 578,00 zł
Spowodowane jest to między innymi:
- poza zapisaniem wydatków z tytułu otrzymanych dotacji zwiększenia nastąpiły w rozdziale
80101 – wypłata wynagrodzenia dla komisji w sprawie osiągnięcia awansu zawodowego

nauczyciela i w rozdziale 80110 na kwotę 10 060zł wydatkowanie kwoty, którą gimnazjum
zarobiło na wynajmie sali na letnie kolonie.
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń między paragrafami.
W wieloletnim programie inwestycyjnym musieliśmy zmienić zapis dotyczący budowy sieci
wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki gdyż musiał się tam znaleźć zapis
o wysokości kosztów całej inwestycji, a nie tylko tych ponoszonych w tym roku budżetowym.
Ponadto poinformował, że w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zaplanowana była wymiana
źródła ciepła w ZSS w Lubrzy, ale w wyniku awarii trzeba było zakupić piec do szkoły w
miejscowości Mostki.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 13 936 067,00
Wydatki: 17 076 628,00
Deficyt:
3 140 561,00
Radny Pan Stanisław Kendzia zapytał jaki piec zakupiono do szkoły w Mostkach.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza odpowiedział, że zakupiono piec miałowo –
węglowy. Wymiana pieca była niezbędna, ponieważ stary piec uległ takiej awarii, że nie dało się
już tego naprawić.
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 10 głosach za -, 3 wstrzymujących-,
Odnośnie pkt.6
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
Do przekazania informacji z prac wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
 Trwają prace wykończeniowe przy inwestycji „Orlik”, poprawiane są pewne usterki,
wyrównywane są nierówności na trawiastej płycie głównej. Pojawił się problem
niepłacenia przez firmę Margot dla podwykonawców za wykonana pracę. W tej sprawie
chcemy zorganizować spotkanie z prezesem firmy Margot ponieważ zależy nam na jak
najszybszym zakończeniu inwestycji.
 Zakupione zostało już wyposażenie do szatni przy Orliku;
 Odbyło się posiedzenie wspólne komisji ds. budżetu i finansów oraz komisji ds.
oświaty, turystyki sportu gdzie dyskutowaliśmy na temat działalności Pętli Boryszyńskiej i
spadkiem ilości turystów odwiedzających bunkry oraz nad bilansem wody w Gminie.
Dyrektor zakładu budżetowego podjął decyzję o zmianie na stanowisku menedżera ds.
bunkrów.
 Spotkałem się ze Starostą w sprawie udzielenia nam dotacji dla inwestycji
„przebudowa drogi w Nowej Wiosce”

 Wizyta w Strasburgu w uroczystym posiedzeniu Europarlamentu;
 Spotkanie we Frankfurcie nad Odrą z potencjalnymi sponsorami, inwestorami
 Czynimy starania o postawienie ekranów dźwiękochłonnych w związku z budową
Autostrady;
 23 września odbyło się spotkanie w Gminie Międzyrzecz dotyczące planu ochrony
przyrody, jednak nadal nie ma ustępstwa ze strony przyrodników
 Mamy wstępną akceptację aby wejście Nord, z krótkim odcinkiem korytarza było
dostępne dla turystów cały rok. Przyrodnicy wskazali pancerwerk 715 jako całoroczny ale
on nie jest przygotowany do przyjęcia turystów;
 Urząd Kontroli Skarbowej zakończył kontrole projektów unijnych z lat 2005-2006 i
nie stwierdził większych uchybień.
 Otrzymaliśmy certyfikat „Lubuska Perła Turystyczna” nadany za „Zlot Miłośników
Fortyfikacji”,
Odnośnie pkt. 7
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w posiedzeniu komisji wspólnej budżetu i finansów oraz oświaty, turystyki i
sportu;
 Wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej Neuenkirchen – „Kartoffelnfest”;
 Odbyłem spotkanie z Państwem Ambrożak, który złożyli pismo w sprawie sprzedaży
działki dla Pana Pysia (pismo stanowi załącznik do protokołu), w którym lokatorzy
sprzeciwiają się sprzedaży tej działki;
Głos zabrał radny pan Stanisław Kendzia, który zauważył, że Państwo Ambrożak znają tok
sprawy Pana Pyś, który z wnioskiem o sprzedaż mu tej działki zwrócił się już w ubiegłym. Pan
Ambrożak zwrócił się z wnioskiem na piśmie za późno, a dzierżawi budynek gminy i może go
wykupić ale takiego wniosku nie złożył.
Radny Pan Jan Chmielewski, że uchwała którą podjęli radni była konsekwencją wniosku
złożonego rok wcześniej i teraz pismo Pana Ambrożak jest bezzasadne.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza dodała, że gdyby w tej wspólnocie była
zgoda międzyludzka i pozwolono młodym małżonkom korzystać ze sznurka na bieliznę czy na
postawienie kosza na śmieci wówczas nie trzeba by było sprzedawać im kawałka ziemi
właśnie do tych celów.
Odnośnie pkt. 8
„Interpelacje i wnioski radnych.”.

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009r.
1.

 Data, podpis
osoby
przyjmującej
wniosek

Radny/a Jan Cmielewski
prośba o uzupełnienie skarp wokół boiska piłkarskiego „Orlik
2012”.
Przekazano ………………………………….

2.

Radny/a Piotr Kaczkowski
prośba o wykonanie odwodnienia na drodze wewnętrznej od
posesji Pani Anny Kędryny do posesji pana Jana Hołowni
Przekazano .....................................
prośba o dokończenie zjazdu nowo wykonanej drogi relacji
Zarzyń – Boryszyn w zakresie poprawiającym bezpieczeństwo
zarówno mieszkańców jak też użytkowników dróg.
Przekazano .....................................
prośba o zabezpieczenie odpływu wody z drogi powiatowej na
wysokości posesji Pana Gadawskiego (w stronę parku – tzw.
drogi polnej)
Przekazano .....................................
prośba o informację o możliwości dofinansowania wiaty w
miejscowości Boryszyn (tzw. parku). Ewentualne wskazanie
środków i czasookresu oczekiwania.
Przekazano .....................................

6.

Sołtys wsi Staropole Pan Grzegorz Iwanicki
prośba o usunięcie piasku namytego przez deszcz na drodze
powiatowej w miejscowości Staropole w kierunku bloków (po raz
kolejny)
Przekazano .......................................
prośba o ogłowienie koron drzew przy posesji Pani Wandy
Nowak w miejscowości Staropole.
Przekazano .....................................

Radny pan Jan Pilczuk przekazał prośbę jednej z mieszkanek miejscowości Staropole o
wytyczenie drogi dojazdowej do budynków gospodarczych.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy Lubrza przedstawiła sytuację na mapach i
wyjaśniła, że przedmiotowa działka ma dostęp do drogi publicznej.

Odnośnie pkt. 9
„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 4 września 2009r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt. 10
„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 13 głosach za-,
Odnośnie pkt. 11
„Dyskusja i wnioski”.
Sołtys sołectwa Buczyna – Zagaje Pan Jan Szeremeta odczytał artykuł z Gazety Lubuskiej nt.
tegorocznych gminnych dożynek zorganizowanych w miejscowości Buczyna- kopia artykułu
stanowi załącznik do protokołu.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która podziękowała sołtysom za
skuteczny pobór podatków oraz przypomniała o terminie składania wniosków do budżetu na
2010 r.
Radny pan Stanisław Kendzia zapytał jakie są postanowienia odnośnie bilansu wody i pętli
boryszyńskiej po posiedzeniu komisji wspólnej. Dodał jednocześnie, że w porządku obrad
powinno znaleźć się sprawozdanie przewodniczącego komisji z ustaleń jakie na niej zapadły.
Zapytał także jak będzie wyglądał wstęp na „Orlika”
Radny pan Jan Chmielewski zauważył, że Pan Wójt zapisał listę porad i wniosków z komisji.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza przedstawił co było mówione na spotkaniu:
- zatrudnienie nowego człowieka do zarządzania pętlą boryszyńską,
- dyrektor Zakładu Budżetowego ma dokonać bilansu wody, ma lokalizować i karać za nielegalne
podłączenia, olicznikować tych co nie mają liczników.
Na październik dyrektor Zakładu Budżetowego ma przygotować sprawozdanie z tych założeń i
już podjętych działań.
Radny pan Adam Krzywina zauważył, że Zakład Budżetowy ma informację jakie osoby nie są
podłączone do kanalizacji. Zauważył ponadto, że stare podłączenia rzeczywiście mogą
powodować ubytki wody ale nie w takich ilościach. Zapytał jeszcze jak rozliczana jest szkoła w
Mostkach.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza odpowiedziała, że szkoła w Mostkach nie jest
olicznikowana.
Radny pan Jan Chmielewski dodał jeszcze, że Pan Czekupowicz dyrektor zakładu budżetowego
„Eko – Fort” jest administratorem tego co zastał.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza odpowiedział jeszcze na wcześniejsze pytanie

radnego pana Stanisława Kendzia, że Orlik będzie dostępny nieodpłatnie dla wszystkich.
Zatrudniony człowiek będzie dbał o boisko i pilnował, aby korzystający przestrzegali regulaminu.
Przewodniczący Gminy Pan Ryszard Skonieczek podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.

Protokołowała:
Kamila Orłowska

