PROTOKÓŁ XXXIII/2009 r.
z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 18 grudnia 2009r.
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 1430
Podjęto uchwały od nr XXXIII/196/2009 r. do nr XXXIII/203/2009r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek,
Protokołowała: Kamila Ognista
W sesji udział wzięło 14 radnych na stan 15
Nieobecni: radna Ewa Górska usprawiedliwiła swoją nieobecność.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek otworzył XXXIII 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.

Wręczenie odznaczenia – medal za zasługi dla obronności kraju dla Pani Jarosławy
Halczak.

4.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2009.

5.

Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza (Pan
Jarosław Kowalik)

7.

Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Lubrza z
Organizacjami Pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2009 w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9.

Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 w sprawie
10. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Lubrza.
11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 oraz
wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2009
Rozpatrzenie skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na uchwałę Nr
13. XIV/100/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2008r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza.
14. Informacja z prac Wójta między sesjami.

15. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
19. Dyskusja i wnioski.
20 Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
Stan Radnych 11/15 (radni: Stanisław Kuczyński i Adam Krzywina spóźnili się)
- porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach za-,
Stan Radnych 14/15
Odnośnie pkt.3
„Wręczenie odznaczenia – medal za zasługi dla obronności kraju dla Pani Jarosławy
Halczak”.
Głos zabrał ppłk. Sławomir Terpiłowski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Sulęcinie, który odczytał list gratulacyjny przyznający odznaczenie za zasługi dla obronności
kraju dla Pani Jarosławy Halczak, a następnie wręczył odznaczenie.
Następnie głos zabrał Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza, który dołączył się do
gratulacji i podziękował Pani Jarosławie Halczak za zasługi dla obronności kraju.
Odnośnie pkt.4
„Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2009”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2009.
Pani Danuta Giecołd - inspektor w Urzędzie Gminy w Lubrzy, przedstawiła sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009
rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt.5
„Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010.”

Programu

Profilaktyki

i

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010.”
Radny Pan Jan Chmielewski zapytał, na jakiej podstawie przydzielane są pieniądze.
Pani Danuta Giecołd - inspektor w Urzędzie Gminy, wyjaśniła, iż co roku jest uchwała, w której
jest uchwalany Gminny Program Wydatków. Taka uchwała jest też na rok 2010, a wydatki są

realizowane zgodnie z tym preliminarzem. W przypadku wystąpienia dodatkowych wydatków
występuje się z wnioskiem do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Komisja opiniuje i podejmuje decyzję czy i jaką kwotę przeznacza na zgłaszany
wniosek.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Stan radnych 13/15 (radny Pan Jan Chmielewski opuścił sale obrad)
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2010, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-,
Odnośnie pkt.6
„Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza”.
Stan radnych 14/15
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka - Sekretarz Gminy Lubrza, która wyjaśniła, iż jest to
grunt położony przy jeziorku małym, przy drodze na Mostki i Wilkowo. Pan Kowalik jest
właścicielem działki przylegającej do drogi gminnej.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy poinformowała, że wniosek o wykup
działki złożył Pan Kowalik, który jest właścicielem prawie wszystkich działek przylegających do
jeziora. Działka, o której kupno się ubiega, nie ma dostępu do drogi publicznej, a dojazd do
nieruchomości jest możliwy jedynie przez działkę Pana Kowalika.
Radny Bolesław Kołakowski zasugerował, aby odstąpić od sprzedaży tej działki, gdyż rozwijamy
się w kierunku turystycznym, więc sprzedaż działki położonej nad jeziorem byłaby w tym
przypadku błędem.
Pan Eugeniusz Chamarczuk - Wójt Gminy Lubrza zapytał, czy jako Gmina mamy się
przygotowywać do sprzedaży bezprzetargowej, czy tematu nie ma i nie sprzedajemy. Jeśli nie
sprzedajemy to nie ma wyceny, nie podejmujemy żadnych kroków. Odpowiedź jest jasna dla
Pana, który jest zainteresowany zakupem.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek powiedział, iż może lepiej w
zaistniałej sytuacji byłoby ogłosić przetarg na działkę, bo jeśli owa nieruchomość miałaby być
sprzedana to za jak najkorzystniejszą dla gminy cenę.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek o
odstąpienie od sprzedaży działki.
- wniosek został przyjęty przy 10 głosach za-, 4 wstrzymujących

Odnośnie pkt.7
„Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Lubrza z
Organizacjami
Pozarządowymi
oraz
pozostałymi
podmiotami
uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Lubrza z
Organizacjami Pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która powiedziała, iż od
kiedy jest ustawa o stowarzyszeniach, co roku przyjmujemy taki program. Najpierw Rada
decyduje o tym, jakie zadania o charakterze publicznym mają być wykonane w roku kolejnym, a
następnie przyjmujemy program. Po wejściu w życie uchwały rozpisujemy konkurs, którego
celem jest wyłonienie pozarządowej organizacji pożytku publicznego, która wykona zadania
publiczne najtaniej. Podaje się informacje w prasie i zaprasza stowarzyszenia do składania ofert.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi oraz
pozostałymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2010, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-, 1 wstrzymującym
Odnośnie pkt.8
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/192/2009 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 zmiany uchwały Nr XXXII/192/2009 w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która wyjaśniła przyczyny
zmiany w uchwale Nr XXXII/192/2009, która miałaby uchylić zapis w brzmieniu: „w tym: od
pól golfowych 0,20 1 m2 powierzchni”.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2009 w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za-, 2 wstrzymujących
Odnośnie pkt.9
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 w sprawie zwolnień z
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 zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która wyjaśniła potrzebę zmiany
w uchwale, gdyż posiada ona błędny zapis, poprzez który Gmina przekracza swoje kompetencje.
Błędnie zapisano, iż zwolnieniu od podatku za mienie komunalne podlegają tylko osoby fizyczne
i prawne. W tym przypadku zwolnieniu podlegają także jednostki organizacyjne, które nie
posiadają osobowości prawnej, dlatego w uchwale należy pozostawić tylko zapis o brzmieniu:
„będące własnością komunalną, nie oddane w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne”.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 w sprawie zwolnień z 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.10
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 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 zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która wyjaśniła, iż została
zawyżona stawka podatku od środków transportowych. Dotychczas stawka dla pojazdu o dwóch
osiach i masie całkowitej 31t i więcej wynosiła 2228 zł. Jest to kwota zawyżona, gdyż kwota
maksymalna w tym przypadku wynosi 2153 zł. Dlatego należy dotychczasową stawkę zmienić na
proponowaną 2150 zł.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 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 14 głosach za-,
Odnośnie pkt.11
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2009 oraz
wieloletnim programie inwestycyjnym 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 na rok
2009 oraz wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-2011.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która szczegółowo omówiła
zmiany budżetowe w planie dochodów i wydatków na rok 2009 oraz zmiany w wieloletnim

programie inwestycyjnym na lata 2009-2011:
DOCHODY:
Zmniejszył się plan dochodów o kwotę 3 858 088,00

WYDATKI:
Zmniejszył się plan wydatków o kwotę 5 276 408,00
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 10 417 559,00
Wydatki: 12 107 424,00
Deficyt: 1 689 865,00
Ponadto dodała, iż zmienia się również wieloletni program inwestycyjny, gdyż trzeba urealnić
wydatki inwestycyjne zapisane w budżecie. Zadania, które zostały zapisane w limicie wydatków
na program wieloletni nie zostają zmienione, ale ich realizacja przenosi się na lata 2010-2011, a
związane z kanalizacją nawet na 2012 rok.
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 na rok 2009 oraz wieloletnim programie inwestycyjnym
na lata 2009-2011, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za-, 2 wstrzymujących
Odnośnie pkt.12
„Podjęcie uchwały w sprawie: budżetu na rok 2010.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2010.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która odczytała Uchwałę Nr
439/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2
grudnia 2009r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na
2010 rok wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza oraz
Uchwałę Nr 440/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 2 grudnia 2009r w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu i o
prognozie kwoty długu Gminy Lubrza dołączonej do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.
Uchwały te stanowią załącznik do protokołu.
Głos zabrała Radna Pani Beata Kochanowska – Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Finansów,
która przedstawiła wyniki obrad Komisji.
Wywiązała się dyskusja na temat imprez organizowanych przez Urząd Gminy, a mianowicie o
wydatkach z nimi związanych i ile pieniędzy na nie przeznaczyć z budżetu.
Radny Pan Jan Pilczuk zapytał, jaka minimalna kwota wystarczyłaby na zorganizowanie imprez.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza omówił pokrótce koszty związane z imprezą.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek, który powiedział o
tym, aby zmniejszyć rozmach, z jakim organizowana jest impreza Noc Nenufarów, a bardziej
skoncentrować się na Zlocie Miłośników Fortyfikacji.
Następnie głos zabrał Pan Radny Bolesław Kołakowski, który poparł pomysł zaoszczędzenia
pieniędzy, które miałyby być przeznaczone na imprezy i przeznaczyć je na poprawienie
infrastruktury turystycznej.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Stanisława Kendzi, aby kwota przeznaczona na organizację imprez wynosiła 147 000zł.
- wniosek został odrzucony przy 5 głosach za-, 8 przeciw-, 1 wstrzymującym-,
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie
wniosek Radnego Jana Chmielewskiego, aby na organizację imprez w budżecie zarezerwować
100 000zł.
- wniosek został przyjęty przy 8 głosach za-, 3 przeciw-, w wstrzymującymi-,
Następnie Radny Stanisław Kendzia zaproponował, aby zrezygnować z wymiany pieca w szkole,
a te pieniądze przeznaczyć na drogi i chodniki.
Stan radnych 13/15 (radny Pan Piotr Kaczkowski zwolnił się, opuścił salę obrad)
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Stanisława Kendzi, aby pieniądze przeznaczone na wymianę pieca w szkole przeznaczyć na
poprawę stanu dróg i chodniki.
- wniosek został przyjęty przy 4 głosach za-, 3 przeciw-, 6 wstrzymujących-,
Radny Pan Jan Chmielewski wystąpił z wnioskiem, aby kwotę 47 000zł, które pierwotnie
zaplanowana była na zorganizowanie imprez, zastała przeznaczona na oświetlenie w gminie
przekazać na oświetlenie w gminie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Jana Chmielewskiego, aby kwotę 47 000zł przekazać na oświetlenie w gminie.
- wniosek został przyjęty przy 10 głosach za-, 3 przeciw-,
W wyniku dyskusji Pan Radny Kendzia wycofał swój wniosek.
Pani Radna Alina Mieczyńska wystąpiła z wnioskiem, aby kwota 136 000zł pozostała w budżecie
z przeznaczeniem na zakupu pieca do szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek Radnej
Aliny Mieczyńskiej, aby kwota 136 000zł pozostała w budżecie z przeznaczeniem na zakupu
pieca do szkoły.
.
- wniosek został przyjęty przy 9 głosach za-, 2 przeciw-, 2 wstrzymujących-,

Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która przedstawiła ostateczny
projekt budżetu gminy na rok 2010:
* Dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 23 800 538,00zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 11 075 422,00zł,
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 1 004 750,00zł
b) majątkowe w kwocie 12 725 116,00zł,
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 12 384 116,00zł
* Wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 30 955 247,00zł
* Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9 361 256,00zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 5 534 191,00zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 813 394,00zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1 720 797,00zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 907 000,00zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 635 315,00zł
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 1 004 750,00zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 280 000,00zł
6) 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 1 354 960,00zł
* Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 21 593 991,00zł w
tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 593 991,00zł, z czego na
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej
kwocie
18 664 960,00zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18 664 960,00zł
* Deficyt budżetu w wysokości 7 154 709,00zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków.
* Tworzy się rezerwy:
1) ogólną budżetu w wysokości 30 951,00zł
2) celową w wysokości 26 292,00zł z tego:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
26 292,00zł
* Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 019 992,00zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 897 492,00zł
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 389 500,00zł
c) wolnych środków w kwocie 359 475,00zł
* Ustala się rozchody budżetu w kwocie 865 283,00zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 505 808,00zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 259 475,00zł
* Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
2 000 000,00zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 286 992,00zł
* Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust.4 litera a uchwały
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i
projekty realizowane za środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2 uchwały
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500 000,00zł
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji
budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych
oraz wydatków majątkowych
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja e roku następnym jest
niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do
łącznej kwoty 5 000,00zł
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
budżetu na rok 2010, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za-, 4 głosach przeciw-, 1 wstrzymującym
Odnośnie pkt.13
„Rozpatrzenie skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na uchwałę Nr
XIV/100/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2008r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu w
porządku obrad tj. rozpatrzenia skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na
uchwałę Nr XIV/100/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2008r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza.

Głos zabrał Pan Marek Czapliński – urbanista, który wyjaśnił, iż skierowanie do Sądu
Administracyjnego będzie najkrótszą drogą do poprawienia owego planu zagospodarowania
przestrzennego. Skierowanie do Sądu spowoduje, że plan zostanie w części uchylony jeśli chodzi
o załącznik nr 7. Nawet jeśli nie zostanie podjęta decyzja o zmianie uchwały skarga do Sądu i tak
zostanie złożona, ale rozwiązanie sprawy zabierze więcej czasu. Błąd w poprzedniej uchwale
polegał na nieuwzględnieniu uzgodnień GDDKiA w sprawie wyżej wymienionego planu
zagospodarowanie
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
skargi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Górze do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę nr XIV/100/08 z dnia
31 marca 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 43 poz. 832), która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Odnośnie pkt. 14
„Informacja z prac Wójta między sesjami.”
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
 Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował projekt Gminy Lubrza pt.
„Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części gminy Lubrza” – LRPO Działanie
3.1 Infrastruktura ochrony środowiska na kwotę 34 850 000 zł,
 W ramach PROW Działanie 3.2.1 „Usługi dla ludności” podpisaliśmy z
Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę na realizację zadania: Stacja
Uzdatniania Wody w Mostkach i sieć wodociągowa Przełazy – Zagórze,
 Zakończyliśmy budowę drogi w Mostkach w ramach projektu NPPDL z Wojewodą
Lubuskim oraz pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe z GDDKiA w Zielonej Górze
w wysokości 100 000 zł,
 Poczyniliśmy starania o dodatkowe środki finansowe z Agencji Nieruchomości
Rolnych w Gorzowie Wlkp. na budowę studni w m. Bucze – pozyskaliśmy 50 000 zł,
 Odbyły się komisję dniach 02.12.2009 i 08.12.2009 oraz spotkania z sołtysami w celu
ustalenia zadań w sołectwach w 2010 roku:
1) dożynki gminne,
2) obchody Święta Konstytucji 3 Maja i X rocznicy nadania PSP w Boryszynie imienia
św. Jana Bosko
 Złożono wnioski o dofinansowanie imprez z 2008 i 2009 roku do Euroregionu
Sprewa–Nysa-Bóbr;
 Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek o
dofinansowanie imprezy „Noc Nenufarów” oraz o dofinansowanie remontu budynku
Gminnego Ośrodka Kultury;
 16.12.2009 odbyło się spotkanie informacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem
w programie „Zostań swoim szefem” realizowanego w ramach Kapitału Ludzkiego. W
spotkaniu udział wzięło dużo zainteresowanych, ale niewiele mieszkańców gminy
Lubrza;
 W Zakładzie Budżetowym EKO-FORT nie doszło do zatrudnienia osoby ds.
bunkrów, ponieważ po konkursie Pan Ankiewicz zrezygnował z możliwości
zatrudnienia;
 Odbyło się spotkanie ze Starostą Świebodzińskim w sprawie dofinansowania budowy

chodnika w Lubrzy, Bucze oraz drogi przez Boryszyn;
 Odbyły się komisje, które pracowały nad projektem budżetu na rok 2010;
 W wypadku samochodowym zginął Burmistrz partnerskiej gminy Neunkirchen;
Odnośnie pkt. 15
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w posiedzeniu komisji wspólnej, która pracowała nad projektem budżetu na
rok 2010;
 Udział w ceremonii pogrzebowej Burmistrza Neunkirchen;
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek odczytał wniosek Państwa
Bartoszewicz w sprawie wykupu mieszkania gminnego – wniosek stanowi załącznik do
protokołu.
Głos zabrała Pani Danuta Hołowaty inspektor w Urzędzie Gminy, która wyjaśniła iż zgodnie z
ustawą o karcie nauczycieli Państwo Bartoszewicz jako emerytowani nauczyciele mają prawo
być najemcami tego lokalu do końca życia, lecz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubrza z 2007r.
mieszkania znajdujące się w budynkach szkolnych zostały wyłączone ze sprzedaży.
Odnośnie pkt. 16
Wnioski z posiedzenia
Rady Gminy Lubrza w dniu 18.12.2009r.

Data, podpis osoby
przyjmującej wniosek

Sołtys Krzysztof Harbatowski
Prośba o naprawę chodnika (3 m2) po wycięciu
drzewa przy cmentarzu w miejscowości Boryszyn
Przekazano ..........................................
Odnośnie pkt. 17
„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 listopada 2009r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt. 18
„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 10 głosach za-,
1 wstrzymującym

Odnośnie pkt. 19
„Dyskusja i wnioski”.
Radny Pan Adam Krzywina zapytał Pana Wójta o sensowność ustawienia znaku, który zakazuje
ruchu pojazdom powyżej 5 ton.

Protokołowała:
Kamila Ognista

