PROTOKÓŁ XXXII/2009 r.
z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 27 listopada 2009r.
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 1415
Podjęto uchwały od nr XXXII/191/2009 r. do nr XXXII/195/2009r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek,
Protokołowała: Kamila Ognista
W sesji udział wzięło 14 radnych na stan 15
Nieobecni: Bolesław Kołakowski usprawiedliwił swoją nieobecność.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek otworzył XXXII 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: zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIV/149/2005 z

dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza,
zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr III/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

na terenie Gminy Lubrza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na terenie Gminy Lubrza
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009.
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 XXXII sesji Rady Gminy.

- porządek obrad został przyjęty przy 14 głosach za-,
Radny Pan Piotr Kaczkowski zapytał czy radni otrzymali informację na temat rozliczenia imprez.
Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek odpowiedział, iż rozliczenie zostało
wyłożone przed sesją.
Odnośnie pkt.3
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIV/149/2005 z dnia 31
marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr
III/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006r”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 z dnia 31
marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Danuta Hołowaty inspektor w Urzędzie Gminy Lubrza, która poinformowała, iż
zmiana uchwały jest podyktowana wejściem w życie nowego rozporządzenia rady ministrów z
dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych,
ponieważ minimalna i maksymalna kwota stypendium uzależniona jest od wysokości średniego
zasiłku rodzinnego to jest po zmianie 91 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek zapytał czy dużo dzieci korzysta z
tego stypendium.
Pani Danuta Hołowaty odpowiedziała, że w tej chwili nie jest to duża liczba ponieważ trzeba
zakwalifikować się dochodowo, a próg dochodowy jest bardzo niski bo wynosi 351 zł na osobę w
rodzinie.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał ile dzieci korzysta z tej pomocy.
Pani Danuta Hołowaty odpowiedziała, że od września do grudnia przyznano stypendium dla 45
dzieci w tym 6 dojazdów.
Radny Pan Stanisław Kendzia złożył wniosek, żeby określić jedną grupę dochodową i przyznawać
to stypendium wszystkim jednakowo za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe.
Pani Helena Domagał – Skarbnik Gminy Lubrza podkreśliła, że jest to stypendium o charakterze
socjalnym, a więc udzielane dzieciom z rodzin biednych spełniających kryterium dochodowe
określone w ustawie o pomocy społecznej, a grupy dochodowe są zasadne ponieważ wtedy dzieci
z rodzin o najmniejszym dochodzie mają wyższe stypendium, a te z wyższym dochodem niższe co
jest raczej zasadne i sprawiedliwe.
Radny pan Stanisław Kendzia wycofał swój wniosek.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Lubrza., która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Odnośnie pkt.4
„Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

Następnie głos zabrała radna Pani Beata Kochanowska, która poinformowała, iż komisja ds.
finansów i budżetu zajęła stanowisko, żeby nie podnosić w tym roku stawek podatków od
nieruchomości.
Radny Pan Stanisław Kendzia poparł stanowisko komisji dodając, że w ubiegłym roku stawki te
podniesione zostały dość znacznie i złożył wniosek o ich nie podnoszenie.
Radny pan Adam Krzywina zauważył, że stawki powinny być podnoszone co roku o stopę
inflacji, a nie raz na kilka lat po kilkanaście %.
Radny Pan Jan Pilczuk również podkreślił fakt, że stawki nie powinny być podnoszone.
Następnie Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza odczytała stawki zapisane w
projekcie uchwały przez Wójta Gminy, a następnie zaakceptowane przez komisję ds. budżetu i
finansów i tak:
GRUNTY
1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
w tym:
od pól golfowych

0,71
0,20

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
3. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
4 pozostałe

3,78

1 m2 powierzchni

1 m2 powierzchni
1 ha powierzchni
1 m² powierzchni

0,33
0,30

1 m² powierzchni

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
5. mieszkalne
6. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
7. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
9. zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
10. letniskowe
11. garaże
12. pozostałe

0,60

1 m² powierzchni użytkowej
1 m² powierzchni użytkowej

18,00
9,21
3,99

1 m² powierzchni użytkowej
1 m² powierzchni użytkowej

6,62

1 m² powierzchni użytkowej

6,50
5,72
3,00

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

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Lp.
13.

Przedmiot opodatkowania

Stawka podatku w zł Jednostka opodatkowania

pozostałe

2%

wartość określona na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i
ust.3,4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r.Nr

121 poz. 844 z późn. zm.)

Radny Pan Adam Krzywina złożył wniosek o podniesienie stawki związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej z 18 zł na 19 zł, a pozostałe podnieść o stopę inflacji.
Następnie radny Pan Jan Chmielewski złożył wniosek o nie podnoszenie stawek podatku od
nieruchomości.
Radny Pan Adam Krzywina wycofał swój wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek
Radnego Pana Stanisława Kendzi o nie podnoszenie stawek podatku od nieruchomości.
- wniosek został przyjęty przy 12 głosach za-, 2 wstrzymujących.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-, 1 wstrzymującym-,
Odnośnie pkt.5
„Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Lubrza”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.
Następnie głos zabrała pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która przedstawiła
projekt uchwały i omówiła jakie przedmioty zwolnień są zawarte w uchwale.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Odnośnie pkt.6
„Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Lubrza”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Beta Kochanowska – przewodnicząca komisji do spraw finansów i budżetu,
która przedstawiła radnym nowe stawki podatku od środków transportowych, które pozytywnie

zaakceptowała komisja, argumentując ich podwyżkę niskimi stawkami w stosunku do
maksymalnych stawek tego podatku i tak:
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą:
- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 610 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
971 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 080 zł
- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton
1 400 zł.
- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a) od 7 ton do 10 ton włącznie
1 155 zł,
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton
1 320 zł.
- stawka podatku od środków transportowych dla autobusów
a) mniejszej niż 30 miejsc
1 300 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 815 zł.
- Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )
nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku ( w złotych)
oś jezdna ( osie jezdne) z
inne systemy zawieszenia
zawieszeniem pneumatycznym lub osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie

12

13

644

792

13
14
15 i więcej

14
15

673
726
858

924
1 056
1 716

Trzy osie
12

17

726

792

17
19
21
23
25 i więcej

19
21
23
25

858
990
1 188
1346
1 346

924
1 056
1452
2 112
2 178

884

924

Cztery osie i więcej
12

25

25
27
29
31 i więcej

27
29
31

990
1 452
2 057
2 057

1 452
2 244
2 692
2 692

- Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
Stawka podatku ( w złotych)
pojazdów : ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa ( w tonach )
oś jezdna ( osie jezdne) z inne systemy zawieszenia
nie mniej niż
mniej niż
zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
12
18
25
31 i więcej

18
25
31

792
924
1 056
1 815

924
1 056
1 254
2 288

40

1 573

2 079

2 079

2 690

Trzy osie
12
40 i więcej

- Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i
dopuszczalna masa
Stawka podatku ( w złotych)
całkowita zespołu pojazdów :
naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy
( w tonach )
oś jezdna ( osie jezdne) z
inne systemy zawieszenia osi
nie mniej niż mniej niż
zawieszeniem pneumatycznym jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
12

18

660

792

18
25 i więcej

25

792
924

924
990

Dwie osie
12

28

726

792

28
33
38 i więcej

33
38

858
1 122
1 518

1 188
1 633
2 117

897

1 254

1 254

1 716

Trzy osie
12

38

38 i więcej

Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Lubrza , która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za-, 2 wstrzymujących
Odnośnie pkt.7
„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: 119 758,00 zł
Spowodowane to było między innymi:
- w rozdziale 15013 §2008 otrzymana dotacja w związku z podpisaniem umowy na projekt
„Zostań Swoim Szefem” w kwocie 22 640-,
- w rozdziale 75615 § 0310 wpływ z podatku od nieruchomości wyegzekwowany przez
komornika w kwocie 64 409-,
W rozdziale 85415 § 2030 dotacja otrzymana na wypłatę stypendium- kwota 8 286-,
WYDATKI:
Zwiększył się plan wydatków o kwotę: 60 453,00 zł
Spowodowane jest to między innymi:
- poza zapisaniem wydatków z tytułu otrzymanych dotacji zwiększenia nastąpiły w rozdziale
75647 § 4610 – zwiększenie z tytułu wypłaty prowizji dla komornika za egzekucję kwotą 7 600-,
- w rozdziale 75647 § 4100 na kwotę 5700-, zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za podatki-,

Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 14 275 647,00
Wydatki: 17 383 832,00
Deficyt:
3 108 185,00
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 12 głosach za -,1 przeciwnym-, 1 wstrzymującym-,
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:
 W ostatnich tygodniach trwały prace nad tworzeniem budżetu na rok 2010;
 Spotkanie z dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego w sprawie wpisania
do „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” naszych dwóch imprez tj. „Zlot
Miłośników Fortyfikacji” oraz „Noc Nenufarów” co ułatwiłoby nam w przyszłości
pozyskiwanie środków na ich realizację;
 17 listopada Pani Skarbnik uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez
Marszałka Województwa w sprawie współpracy, pomocy wzajemnej poszczególnych
Gmin, Gmin z Powiatami i Urzędem Marszałkowskim;
 Pani Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu z Panią Minister Pracy i polityki
Społecznej Jolantą Fedak;
 16 listopada podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację
projektu „Zostań Swoim Szefem” w ramach programu Kapitał Ludzki, a 16 grudnia o
godz. 16 w GOK-u odbędzie się spotkanie organizacyjne w tej sprawie;
 Sprzedano 4 działki budowlane w Lubrzy oraz tą działkę wydzieloną 34 m2 przy
posesji na ulicy 3-go maja w Lubrzy na poprawę warunków zagospodarowania;
 Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko ds. promocji turystyki fortecznej, jedyna
osoba spełniającą wymogi formalne był Pan Tomasz Anklewicz;
Odnośnie pkt. 10
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w posiedzeniu komisji do spraw budżetu i finansów;
 Udział w uroczystych obchodach święta niepodległości w Świebodzinie oraz w Lubrzy;
 Udział w Sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego;

Odnośnie pkt. 11
„Interpelacje i wnioski radnych.”.

Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza z dnia 27.11.2009r.
1.

 Data, podpis
osoby
przyjmującej
wniosek

Radny/a Jan Cmielewski
prośba o przedstawienie podatników (zestawienia)
- płacących podatek od nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym,
- płacących podatek rolny od powierzchni wokół budynków
mieszkalnych,

2.

Przekazano .....................................
Radny/a Piotr Kaczkowski

3.

prośba o udrożnienie drogi relacji Boryszyn – Sieniawa (łączenie
Gmin)
Przekazano .....................................
prośba o wyrównanie drogi przy placu zabaw od strony muru
Agencji Rolnej.
Przekazano ......................................
Radny Pan Grzegorz Bałaban
prośba o wznowienie granic plaży przy jeziorze Goszcza w Nowej
Wiosce;
Przekazano .......................................
prośba o utwardzenie tłuczniem drogi gminnej od wysokości
posesji państwa Bagińskich do posesji państwa Popiel;
Przekazano .....................................
prośba o załatanie dziury w drodze brukowej na wysokości
posesji państwa Czapińskich (dom z bali) skrzyżowanie.
Przekazano .....................................

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 30 października 2009r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Radny pan Adam Krzywina wyszedł stan radnych 13/15
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-, 1
wstrzymującym

Odnośnie pkt. 14
„Dyskusja i wnioski”.
Głos zabrał Pan Kazimierz Krajczyński radny Powiatu Świebodzińskiego, który poinformował, że
oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi Boryszyn – Zarzyń, a topola rosnąca przy tej
drodze w sprawie, której składano wniosek o wycinkę została usunięta. Następnie udzielił
informacji w sprawach przekazanych mu na poprzednich sesjach tj. jeżeli chodzi o ustawienie
drogowskazów z Lubrzy do Boryszyna, obecnie drogowskaz jest ustawiony do Staropola
ponieważ jest to pierwsza miejscowości, a kiedyś mieściła się tam baza przeładunkowej, podobnie
wskazanie kierunku na Bucze, a nie na Świecko bo to też jest pierwsza miejscowość i tak to musi
zostać. Jeżeli chodzi natomiast o budowę chodnika w Mostkach to na pewno to zostanie
wykonane.
W dalszej kolejności odniósł się do odpowiedzi na wnioski jakie otrzymali radni od Starosty
Świebodzińskiego informując, że dopilnuje, aby zobowiązania wykonania tych prac w przyszłym
roku budżetowym zostały wykonane.
Radny pan Piotr Kaczkowski zwrócił uwagę, że w jego interpelacji dotyczącej rozliczenia imprez
chodziło o wyszczególnienie poszczególnych wydatków i dochodów, a nie o podanie ogólnej
kwoty. Następnie zapytał radnych czy widzą konieczność zwołania komisji rewizyjnej aby zajęła
się rozliczeniem tych imprez. Nikt z radnych nie zgłosił takiego wniosku.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza poinformowała radnego, że odpowiedziano na
wniosek tak jak go zrozumiano czyli podano koszty tych imprez ogólnie.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek odczytał
pismo jakie wpłynęło z Nadleśnictwa Świebodzin, w którym proszą o podjęcie uchwały w sprawie
uznania ich terenów za użytki ekologiczne, pismo stanowi załącznik do protokołu. Następnie
wyjaśnił, iż podjęcie takiej uchwały musi być poprzedzone opinią Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, dlatego zapytał radnych czy rozpoczynamy procedurę podjęcia takiej
uchwały. Radni wyrazili zgodę na rozpoczęcie procedur.
Następnie w konsekwencji dyskusji dotyczącej uchwalenia budżetu na rok 2010 ustalono, że w
pracach na budżetem na rok 2010 wezmą udział dwie komisje to jest komisja ds. budżetu i
finansów oraz komisja ds. sportu, oświaty i turystyki oraz przewodniczący komisji ds. utrzymania
porządku i czystości, a obrady komisji wspólnej odbędą się 2 grudnia o godz. 9.
Przewodniczący Gminy Pan Ryszard Skonieczek podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.

Protokołowała:
Kamila Ognista

