PROTOKÓŁ XXXI/2009 r.
z XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30 października 2009r.
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 1330
Podjęto uchwały od nr XXXI/188/2009 r. do nr XXXI/190/2009r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek,
Protokołowała: Magdalena Gadawska.
W sesji udział wzięło 14 radnych na stan 15
Nieobecni: Alina Mieczyńska usprawiedliwiła 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. Nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym „Gwiazda

Afganistanu” dla Pani Małgorzaty Władkowskiej.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym

2008/2009 – zaproszeni goście: Dyrektorzy szkół.
5. Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Budżetowego „EKO – FORT” z realizacji

postanowień komisji wspólnej z dnia 10.09.2009r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

(nieruchomość pani Małgorzaty Skarżyńskiej)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Zostań swoim szefem.

Wsparcie dla nowo utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu świebodzińskiego” w
ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009.
9. Informacja z prac Wójta między sesjami.
10. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
14. Dyskusja i wnioski.
15. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

- porządek obrad został przyjęty przy 13 głosach za-,

Radny Jan Pilczuk spóźnił się stan radnych 14/15
Odnośnie pkt.3
„Nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym „Gwiazda Afganistanu” dla
Pani Małgorzaty Władkowskiej”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym „Gwiazda
Afganistanu” dla Pani Małgorzaty Władkowskiej.
Głos zabrał Pan Major Marek Raźny komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sulęcinie,
który poinformował, że odznaczenie wojskowe „gwiazda Afganistanu” zostało nadane Pni
Małgorzacie Władkowskiej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego
za nienaganną służbę podczas misji w Afganistanie. Następnie wręczył to odznaczenie Pani
Małgorzacie Władkowskiej.
Pan Eugeniusz Chamarczuk Wójt Gminy Lubrza dołączył się do gratulacji dla Pani Małgorzaty
Władkowskiej oraz dla jej rodziców.
Odnośnie pkt.4
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009
– zaproszeni goście: Dyrektorzy szkół.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2008/2009. Następnie przywitał dyrektorów poszczególnych szkół, którzy zostali
zaproszeni na sesję.
Następnie głos zabrał Pan Eugeniusz Chamarczuk Wójt Gminy Lubrza, który przedstawił
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2008/2009.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Głos zabrał Pan Damian Wentland dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy, który
przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w ZSS w Lubrzy. Informacja ta
stanowi załącznik do protokołu.
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Kubiak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mostkach, która przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w PSP w
Mostkach. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej kolejności głos zabrała Pani Lucyna Kucała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w
Boryszynie, która przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w PSP w
Boryszynie, która stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt.5
Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Budżetowego „EKO – FORT” z realizacji postanowień
komisji wspólnej z dnia 10.09.2009r.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: sprawozdanie Dyrektora Zakładu Budżetowego „EKO – FORT” z realizacji
postanowień komisji wspólnej z dnia 10.09.2009r.

Następnie głos zabrała Pan Mirosław Czepukowicz dyrektor zakładu budżetowego, który
przedstawił sprawozdanie z realizacji postanowień komisji wspólnej z dnia 10.09.2009r.
Sprawozdanie wraz z bilansem wody stanowią załącznik do protokołu.
Rada Gminy podjęła decyzję, że na każdą sesję radni mają otrzymywać monitoring z bilansu
wody.
Radna Pani Ewa Górska zwolniła się stana radnych 13/15
Odnośnie pkt.6
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nieruchomość
pani Małgorzaty Skarżyńskiej)”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która poinformowała,
że nieruchomość ma być sprzedana jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Po
wycenie w drodze bezprzetargowej.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, która stanowi załącznik do protokołu i
poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za-, 2 wstzrymujących
Odnośnie pkt. 7
„Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Zostań swoim szefem.
Wsparcie dla nowo utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu świebodzińskiego” w
ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „
Zostań swoim szefem. Wsparcie dla nowo utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu
świebodzińskiego” w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która wyjaśniła, że projekt
jest skierowany do osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. Na beneficjenta tego
programu przypaść ma dofinansowanie w kwocie 40 000 zł. Podjecie uchwały jest wymogiem
stawianym przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dopiero po podjęciu takiej uchwały możliwe będzie
podpisanie umowy i wtedy poznamy szczegóły realizacji programu.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w
sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „ Zostań swoim szefem. Wsparcie dla nowo
utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu świebodzińskiego” w ramach Priorytetu VI. Rynek

pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo
zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za -,
Odnośnie pkt.8
„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok
2009.”
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.
Głos zabrała Pani Beta Kochanowska – przewodnicząca komisji do spraw finansów i budżetu,
która omówiła zmiany w planie dochodów i wydatków i tak:
DOCHODY:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 219 822,00 zł
Spowodowane to było między innymi:
- w rozdziale 01095 § 2010 otrzymanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa dla rolników: 48 372-,
- w rozdziale 70005 § 0770 odszkodowanie otrzymane za zajęcie terenu pod budowę autostrady
70 600 -,
- w rozdziale 75621 § 0020 otrzymanie udziału gminy w podatku od osób prawnych: 100 000-,
WYDATKI:
Zwiększył się plan wydatków o kwotę: 246 751,00 zł
Spowodowane jest to między innymi:
- poza zapisaniem wydatków z tytułu otrzymanych dotacji zwiększenia nastąpiły w rozdziale
75022 § 3030 – zwiększenie kwoty na wypłatę diet dla radnych o kwotę 8000-,; w rozdziale
75075 § 4210 na kwotę 10 000 zł przeznaczone na zakup materiałów turystycznych; w rozdziale
80101 § 4010, 80103 § 4010, 80110 § 4010 na łączną kwotę 70 762 zł w związku z podwyżkami
dla nauczycieli;
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń między paragrafami.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 14 155 889,00
Wydatki: 17 323 379,00
Deficyt:
3 167 490,00
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, która stanowi załącznik do protokołu i
poddał pod głosowanie
- uchwała została przyjęta przy 9 głosach za -, 4 wstrzymujących-,

Odnośnie pkt.9
„Informacja z prac Wójta między sesjami”.
Do przekazania informacji z prac wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
 Udział w pracach komisji do spraw budżetu i finansów;
 Uzyskaliśmy pozwolenie na całoroczne prowadzenie turystyki trasą podziemną;
 Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadził nowe programy, z których można
korzystać. Publiczna Szkoła Podstawowa w Boryszynie wpisała się do projektu „Radosna
Szkoła”, w którym małe szkoły mogą uzyskać środki na wyposażenie sal oraz placów
zabaw;
 Zakupiono piec do kotłowni w szkole w Mostkach;
 Kuratorium Oświaty domaga się abyśmy zabezpieczyli autobusy liniowe na dowóz
dzieci do szkół wraz z zabezpieczeniem opiekuna dla tych dzieci, Gmina nie jest w stanie
tego zapewnić ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami zatrudnienia takich opiekunów
 Odbyło się oficjalne otwarcie boiska sportowego zbudowanego w ramach projektu
„Moje Boisko Orlik 2012”;
 Uczestnictwo w dniach 15-16 październik w kongresie Związku Gmin Wiejskich w
Warszawie oraz spotkanie z Ministrem Infrastruktury w sprawie oznakowania na
autostradzie Gminy Lubrza jako Gminy Turystycznej oraz zamontowania ekranów
dźwiękochłonnych;
 W dniach 21-24 październik udział w targach turystycznych w Poznaniu;
 Odbyło się spotkanie z Panią Wojewodą Lubuskim;
 Wizyta w Burgu w związku ze złożonymi wspólnie z nimi wniosków miękkich na
dofinansowanie imprez „Zlot Miłośników Fortyfikacji” i „Noc Nenufarów”;
 Nastąpiło otwarcie ofert na realizację inwestycji „Odnowa Wsi w Nowej Wiosce” ale
przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty.
Odnośnie pkt. 10
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w posiedzeniu komisji do spraw budżetu i finansów;
 Udział w spotkaniu z Wojewodą Lubuskim;
 Udział w uroczystości pasowania na ucznia w Publicznej Szkole Podstawowej w
Boryszynie;
 Udział w uroczystości otwarcia „Orlika” w Lubrzy oraz w Świebodzinie;
 Udział w oficjalnym otwarciu drogi na odcinku Boryszyn – Zarzyń;
 Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Niewidomych i Niedowidzących w

Świebodzinie z okazji święta Białej Laski;
Odnośnie pkt. 11
„Interpelacje i wnioski radnych.”.

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 30.10.2009r.

 Data, podpis
osoby
przyjmującej
wniosek

1.

Radny/a Jan Cmielewski

2.

prośba o uzupełnienie powierzchni skarp na terenie „Orlik 2012”
(przy boisku piłkarskim bok i tył) oraz uzupełnienie powierzchni
makroniwelacyjnych na całym obiekcie.
Przekazano ………………………………….
„Orlik 2012” w regulaminie boisko dostępne od 16 do 22, a
rzeczywisty dostęp jest w godz. od 16 do 20
Przekazano .....................................
Radny/a Piotr Kaczkowski
prośba o zgłoszenie przeglądu oświetlenia (punktów świetlnych)
w miejscowości Boryszyn
Przekazano .....................................
prośba o ponowne zobligowanie zarządcy drogi do uregulowania
połączenia drogi (nowej) relacji Zarzyń – Boryszyn wraz z
poboczem ( 2 dni po oddaniu 1 wypadek).
Przekazano .....................................
prośba o ustawienie od strony Zarzynia znaku o funkcjonowaniu
szkoły w miejscowości Boryszyn.
Przekazano .....................................
prośba o udrożnienie odpływu oraz wyprofilowanie dla odpływu
wody burzowej na wysokości cmentarza w miejscowości
Boryszyn.
Przekazano .....................................
prośba o udzielenie mieszkańcom Boryszyna informacji nt.
projektu dotyczącego kanalizacji miejscowości (etap realizacji,
forma, ewentualne problemy)
Przekazano .....................................
prośba o uzupełnienie oznakowania poziomego na drodze relacji
Lubrza – Boryszyn, Boryszyn – Wysoka (oś jezdni)
Przekazano .....................................
prośba o przygotowanie informacji o dochodach i wydatkach za
imprezy „Zlot miłośników Fortyfikacji” i „Noc Nenufarów” – dla
wszystkich radnych.
Przekazano ………………………

3.

Radny Pan Jan Pilczuk
prośba o naprawę najazdu na most w miejscowości Lubrza –
połączeniu mostu z jezdną – wysoka krawędź (wniosek ponowny)
Przekazano .......................................
prośba o udrożnienie kanału w miejscowości Boryszyn na
wysokości cmentarza oraz kanału w kierunku jeziora w Wysokiej

( wniosek ponowny)
Przekazano .....................................
4.

Radna Pani Zofia Rusiniak
prośba o zwrócenie się do wydziału Ochrony Środowiska w
Starostwie o przycięcie drzew (gałęzi niebezpiecznych) na terenie
miejscowości Staropole.
Przekazano ........................................

5.

Radny Pan Grzegorz Bałaban
prośba o połatanie dziur w drodze z rumoszu przy mostku nad
kanałem; odcinek drogi na przysiułku „futory” od posesji państwa
Hartman do kapliczki.
Przekazano .......................................
prośba o zasypanie dziur w drodze brukowej na wysokości
posesji państwa Czaińskich (droga na futory).
Przekazano .....................................

Radny pan Jan Pilczuk zwolnił się stan radnych 12/15
Odnośnie pkt. 12
„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 29 września 2009r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt. 13
„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 12 głosach za-,
Odnośnie pkt. 14
„Dyskusja i wnioski”.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka - Sekretarz Gminy Lubrza, która przedstawiła informację
na temat programu realizowanego przez bank żywności, w ramach, którego mieszkańcy gminy
spełniający kryteria uprawniające do pomocy mogą otrzymać darmową żywność. Niestety zgodnie
z założeniami programu Gmina nie może tego robić, gdyż jest on skierowany do instytucji
pozarządowych. Na wioskach mogą to być sołectwa. Ochotnicze Straże Pożarne lub Koła
Gospodyń Wiejskich. Oczywiście jest to praca społeczna za, którą nie otrzyma się żadnej zapłaty
dlatego sołtysi muszą się zastanowić czy wezmą udział w programie.
Pan Ryszard Operchał sołtys sołectwa Przełazy zauważył, że przystąpienie do programu to
również problem, gdzie tą żywność składować po przywiezieniu ponieważ takie pomieszczenie

muszą spełniać pewne wymogi za brak, których może ukarać Sanepid mandatem.
Pani Katarzyna Przewłocka - Sekretarz Gminy Lubrza odpowiedziała, że ten problem można
rozwiązać wydając żywność w dzień jej przywiezienia, ponadto nikt nie zmusza sołtysów do
przystąpienia do tego działania. Po prostu jeżeli, któryś podejmie się tego zadania w ciągu dwóch
tygodni musi powiadomić o tym Gmine.
Przewodniczący Gminy Pan Ryszard Skonieczek podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.

Protokołowała:
Magdalena Gadawska

