PROTOKÓŁ XXXIV/2010
z sesji zwyczajnej
Rady Gminy Lubrza
odbytej dnia 19 lutego 2010r.

Pan Ryszard Skonieczek - Przewodniczący Rady Gminy – o godz. 900 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Lubrzy otworzył obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy
obecności oraz przeliczeniu liczby radnych na sali obrad stwierdził, że w sesji bierze udział
14 radnych na stan Rady Gminy Lubrza wynoszący 15. Lista obecności stanowi załącznik do
protokołu.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja jest prawomocna
dla podejmowania uchwał.
W sesji nie brała udziału radna Pani Alina Mieczyńska, która usprawiedliwiła swoją
nieobecność.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza
2. Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza
3. Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza
4. Pan Kazimierz Krajczyński – Radny Powiatu Świebodzińskiego
5. Pan Grzegorz Iwanicki – Sołtys wsi Staropole
6. Pan Jan Szeremeta – Sołtys wsi Buczyna - Zagaje
7. Pani Lidia Okopna – Sołtys wsi Nowa Wioska
8. Pani Barbara Orkisz – Sołtys wsi Bucze
9. Pan Ryszard Operchał – Sołtys wsi Przełazy
10. Pani Halina Laufer – Sołtys wsi Zagórze
Do pkt. 2
„Ustalenie porządku obrad.”
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poinformował radych, iż do porządku
obrad, który otrzymali z zaproszeniem na sesję został dodany jeden punkt (tj. punkt 13),
a następnie przedstawił proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009r.
Sprawozdanie i wnioski Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty z pracy Komisji
dotyczącej funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie Trzciny”
na terenie gminy Lubrza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje”
na terenie gminy Lubrza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubrza na
lata 2008 – 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania Projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
1.
2.
3.
4.
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Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Torzymiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010
rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do Rady
Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia środka trwałego.
14. Informacja z prac Wójta między sesjami.
15. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza.
19. Dyskusja i wnioski.
20. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Lubrza.
Radny Pan Piotr Kaczkowski zapytał odnośnie dodanego punktu 13, skąd ta nagła potrzeba
wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad.
Radny Pan Stanisław Kuczyński wystąpił z prośbą, aby na sesję przybył Pan Mirosław
Czepukowicz – Dyrektor Zakładu Budżetowego EKO-FORT, w celu wyjaśnienia zmian
stawek za odprowadzanie ścieków w miejscowości.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy
pokrótce wyjaśniła, iż do 31 grudnia 2009r. kanalizacja Mostki – Przełazy – Zagórze była
w gestii jednostki organizacyjnej jaką był Urząd Gminy. Z dniem 1 stycznia 2010r. Zakład
Budżetowy EKO-FORT w całości przejął budżet kanalizacji Mostki – Przełazy – Zagórze,
a co za tym idzie całkowite nią zarządzanie. Zakład Budżetowy ma stawki dla obsługiwanych
przez siebie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały ustalone przez Radę
Gminy w uchwale i obowiązują do 30 czerwca 2010r.
Radny Pan Stanisław Kendzia zgłosił wniosek o przeniesienie punktu 11 porządku obrad
pomiędzy punkt 3, a punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek
radnego Stanisława Kendzi, aby punkt 11 porządku obrad przenieść pomiędzy punkt 3,
a punkt 4.
- wniosek został przyjęty przy 11 głosach za-, 3 głosach wstrzymujących-,
Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009r.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010
rok.
5. Sprawozdanie i wnioski Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty z pracy Komisji
dotyczącej funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.
1.
2.
3.
4.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie Trzciny”
na terenie gminy Lubrza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje”
na terenie gminy Lubrza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubrza na
lata 2008 – 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania Projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Torzymiu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do Rady
Gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia środka trwałego.
14. Informacja z prac Wójta między sesjami.
15. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza.
19. Dyskusja i wnioski.
20. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Lubrza.
- porządek obrad został przyjęty przy 14 głosach za-,
Do pkt. 3
„Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009r.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009r.
Radna Pani Beata Kochanowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej w 2009r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt. 4
„Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010
rok.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2010 rok.
Radny Pan Stanisław Kendzia zgłosił wniosek, aby do planu pracy Komisji Rewizyjnej dodać
punkt dotyczący rozliczenia imprezy „Noc Nenufarów” w terminie wrzesień – październik.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek
radnego Stanisława Kendzi, aby do planu pracy Komisji Rewizyjnej dodać punkt dotyczący
rozliczenia imprezy „Noc Nenufarów” w terminie wrzesień – październik.
- wniosek został przyjęty przy 10 głosach za-, 4 głosach wstrzymujących-,
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Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-, 1 głosie wstrzymującym-,
Do pkt. 5
„Sprawozdanie i wnioski Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty z pracy Komisji
dotyczącej funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Sprawozdanie i wnioski Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty
z pracy Komisji dotyczącej funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach.
Głos zabrał radny Pan Jan Chmielewski – Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, który
poinformował, że w skład komisji wchodzą: Pan Jan Chmielewski, Pan Jan Pilczuk, Pani
Małgorzata Siekiera, Pan Stanisław Kuczyński. Natomiast skład grupy roboczej zajmującej
się szkołą w Mostkach to: Pan Jan Chmielewski, Pani Małgorzata Kubiak, Pani Małgorzata
Siekiera, Pan Adam Krzywina, Pan Stanisław Kuczyński, Pani Katarzyna Przewłocka, Pan
Ryszard Skonieczek. Nie komisja, a grupa robocza pracowała nad tematem szkoły w
Mostkach. 22 kwietnia 2009r. odbyło się spotkanie w/w grupy w szkole w Mostkach.
Obecnych było 5 członków. Nieobecni: Pani Katarzyna Przewłocka i Pan Ryszard
Skonieczek. Tematem spotkania była kondycja organizacyjno – ekonomiczna szkoły w
Mostkach. Analiza dotyczyła i skierowana była pod kątem liczebności uczniów, prognozy tej
liczebności, kosztów utrzymania budynku, wynagrodzenia i ich pochodnych. Grupa robocza
pochyliła się również nad oceną planu Pana Wójta. Plan ten był następujący: działka
budowlana, wycena pałacu, przetarg i sprzedaż pałacu, projekt nowej szkoły, budowa nowej
szkoły. Grupa robocza również pochyliła się nad tematem, który dotyczył oświadczenia Pana
Wójta. Pan Wójt na jednej z sesji oświadczył, że zawiesza decyzyjność w sprawie
funkcjonowania (budowy) szkoły w Mostkach na okres 2 lat. Sytuacja jest dynamiczna i
zmienia się z dnia na dzień. Grupa robocza po tym spotkaniu nie sformułowała wniosków
końcowych. Wniosek Przewodniczącego grupy roboczej jest następujący:
1. Pan Wójt jasno i precyzyjnie zajmuje stanowisko dotyczące funkcjonowania szkoły
w Mostkach.
2. Rada Gminy do w/w się ustosunkuje.
3. Taka kolejność jest zupełnie naturalna, ponieważ stroną inicjującą jest Pan Wójt.
Głos zabrał radny Pan Stanisław Kendzia, który w związku z wypowiedzią Pana Jana
Chmielewskiego, zgłosił zastrzeżenia co do funkcjonowania Komisji ds. Oświaty do tego, iż
nie ma żadnych konkretnych wniosków, ani protokołu z posiedzenia.
Następnie radny Pan Piotr Kaczkowski przytoczył art. 59 ustawy o systemie oświaty oraz
inne informacje dotyczące likwidacji szkoły.
Radny Pan Bolesław Kołakowski stwierdził, iż trzeba wiedzieć jakiemu celowi praca Komisji
ma służyć. Jeśli byłoby zamiarem likwidowanie szkoły w Mostkach to trzeba by było
skorzystać z informacji, o których mówił radny Pan Piotr Kaczkowski. Jeżeli miałoby to być
tylko rozpoznanie jaka jest sytuacja szkoły to grupa robocza Komisji swoje zadanie po części
wykonała. Następnie poprosił o sformułowanie nowego wniosku i jasne określenie jakiemu
celowi ma służyć praca Komisji.
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Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał, która ze szkół z gminy Lubrza jest najbardziej
ekonomiczna, która przynosi najmniejsze straty.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza powiedział, że zestawiono koszty
utrzymania na jednego ucznia. Koszty ucznia szkoły w Boryszynie są znacznie niższe niż w
szkole w Mostkach. Nie ma pojęcia straty w edukacji, bo to wszystko jest kosztem. Jeśli
policzymy subwencje, którą otrzymujemy na całą oświatę i policzymy wydatki, to wydatki są
zawsze większe. Subwencja została zmniejszona, gdyż zmniejszyła się liczba uczniów.
Następnie głos zabrał sołtys Pan Ryszard Operchał, który powiedział iż niezasadnym jest
udowadnianie komukolwiek , że nie ma potrzeby likwidacji szkoły w Mostkach w sytuacji,
gdy uczęszcza tam jedynie ok. 38 uczniów, a trzeba opłacić 10 nauczycieli. Stwierdził, że już
dawno powinna być podjęta decyzja i likwidacji. Jednak w przypadku gdy szkoła zostałaby
zlikwidowana, a uczniowie przeniesione do szkoły w Lubrzy należy pamiętać, aby zapewnić
dzieciom autobus, który odwiezie je do domu od razu po zajęciach.
Do pkt. 6
„Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która wyjaśniła iż chodzi
o działkę położoną w Lubrzy przy ul. Świebodzińskiej, na której wybudowany jest
transformator. W związku z małą powierzchnią działka ma służyć tylko energetyce, dlatego
zbycie jest w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej, na rzecz ENEA.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy
Lubrza, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-, 1 głosie wstrzymującym-,
Do pkt. 7
„Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Lubrza.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek, na którego rzecz ma
nastąpić zbycie działki. Określił położenie owej działki i wyjaśnił powody wykupu na
użytkowanie wieczyste.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy
Lubrza, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za-, 1 głosie wstrzymującym-,
Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity
Dz. U. 01.142.1591 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek nie
brał udziału w głosowaniu.
Do pkt. 8
„Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie Trzciny”
na terenie gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu
w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku
ekologicznego „Żurawie Trzciny” na terenie gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Magdalena Gadawska – inspektor w Urzędzie Gminy, która
poinformowała, że Nadleśnictwo Świebodzin zwróciło się do Urzędu z wnioskiem
o utworzenie użytków ekologicznych. Są to wyjątkowe obszary ze względu na to, że są tam
gatunki chronione – żurawie, które przylatują do nas sezonowo na wiosnę i tam godują.
Działki, na których miałyby powstać użytki ekologiczne, są własnością Nadleśnictwa
Świebodzin. Na terenie naszej gminy nie ma jeszcze takich użytków, a nasza gmina jest
jedyną, która nie posiada takiej formy ochrony.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie Trzciny” na terenie gminy Lubrza, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Do pkt. 9
„Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje”
na terenie gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu
w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia użytku
ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie gminy Lubrza.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie gminy Lubrza, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 10 głosach za-, 4 głosach wstrzymujących-,
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Do pkt. 10
„Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubrza na
lata 2008 - 2014.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Lubrza na lata 2008 - 2014.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która wyjaśniła, iż do tej
pory przyjęty został Plan Odnowy Wsi. Po naradach z sołtysami została uzgodniona
kolejności odnowy poszczególnych miejscowości. Natomiast Plan Odnowy Miejscowości
Lubrza jest Odnową Wsi realizowaną przez Marszałka w ramach programu Lider poprzez
Lokalną Grupę Działania.
Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Rosiński – inspektor w Zakładzie Budżetowym
EKO-FORT, który wyjaśnił iż gmina złożyła wniosek w sprawie Planu Odnowy
Miejscowości Lubrza. Plan Odnowy będzie konkretnie skierowany na poprawę plaży przy
jeziorze Goszcza w Lubrzy. Jest to wniosek opiewający na kwotę 130 000,00 zł.
Radny pan Bolesław Kołakowski zapytał, co konkretnie ma być zrobione na plaży.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza odpowiedział, że z pozyskanych pieniędzy
plaża będzie zaopatrzona w ławki, zjeżdżalnie, boisko do piłki plażowej, będzie dowieziony
piasek, poprawiona jakość kąpieliska, zagospodarowany teren plaży i poprawiona estetyka.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubrza na lata 2008 - 2014, która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Do pkt. 11
„Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania Projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Torzymiu.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania Projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala
Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Torzymiu.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która wyjaśniła, że
szpital w Torzymiu chce przejść tą samą drogą co szpital w Świebodzinie. W konsekwencji
tego ma nastąpić likwidacja publicznego, a działalność przejmie spółka z całą tego
konsekwencją. Natomiast nie chodzi tu o zamknięcie szpitala.
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Pan Kazimierz Krajczyński – Radny Powiatu Świebodzińskiego powiedział, że Powiat
w styczniu już wydał opinię w sprawie likwidacji. Do tej pory był to szpital państwowy,
a będzie przekształcony w spółkę prawa handlowego, a właścicielem będzie Marszałek
Województwa. Będzie zmieniona tylko struktura, natomiast szpital funkcjonuje i będzie
funkcjonował.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
zaopiniowania Projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji
Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu, która stanowi załącznik do protokołu
i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Do pkt. 12
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do Rady
Gminy.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w podziale na stałe okręgi
wyborcze do Rady Gminy.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, że Komisarz Wyborczy Pan Bogumił
Hoszowski zwrócił się do Wójta z pismem w sprawie podziału naszej gminy na okręci
wyborcze. Chodzi o wybory do samorządu terytorialnego. Zgodnie z koncepcją artykułu
ordynacji wyborczej, podział na okręgi poszczególnej gminy jest stały. Zmiany granic
okręgów dopuszczalne są wyłącznie w razie występowania konkretnych przesłanek, m. in.
zmiana liczby mieszkańców gminy. W naszym przypadku chodzi o liczbę mieszkańców
sołectwa Zagórze. Jest system, który dzieli liczbę mieszkańców przez liczbę radnych z czego
wynika norma przedstawicielstwa. Ta norma na całą gminie porównywana jest potem do
norm przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym. Nasza gmina dzieli się na 9 okręgów
wyborczych. Podział taki został zatwierdzony uchwałą Zarządu w 1998r. Norma
przedstawicielstwa zwiększyła się i w związku z tym, że Zagórze ma tylko 102 mieszkańców
i jest niska norma przedstawicielstwa należy mieszkańców dokooptować do jednej z
najbliższych miejscowości - Przełazy - Laski. Wtedy okręg, który powstanie będzie
reprezentowany przez dwóch radnych, w zamian za to, że Zagórze straci radnego. W
przypadku nie podjęcia uchwały, w związku z tym, że jest to zadanie zlecone Gminie przez
Rząd, zmiany zostaną dokonane przez Komisarza Wyborczego.
Głos zabrała radna Pani Małgorzata Siekiera, która stwierdziła, iż pozbawienie mandatu
radnego byłoby dla społeczności Zagórza krzywdzące, gdyż mieszkańcy najlepiej znają swoje
problemy. W przeszłości Zagórze posiadało już radnego z Mostek i pozostały z tego niezbyt
pozytywne wnioski. Społeczność Zagórza jest inicjatorem wielu zmian w związku z czym
potrzebuje takiego wsparcia.
Następnie głos zabrał radny Pan Piotr Kaczkowski, który po przytoczeniu fragmentów z
działu dotyczącego okręgów wyborczych z ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i
sejmików wojewódzkich dotyczących stwierdził, iż nie widzi podstaw do w/w zmian.
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Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do Rady Gminy, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała nie została przyjęta przy 14 głosach przeciw-,
Do pkt. 13
„Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia środka trwałego.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia środka trwałego.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która poinformowała, iż
chodzi o samochód marki Volkswagen Transporter. Jest to samochód Urzędu Gminy, który
został przekazany w nieodpłatne użytkowanie do Zakładu Budżetowego EKO-FORT. By móc
zbyć samochód, który jest środkiem trwałym, niezbędna jest uchwała. Samochód ten
w ostatnich dniach zepsuł się, jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga
kompleksowego remontu. Koszt jego naprawy niemalże pokrywa się z jego ceną rynkową.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał czym po sprzedaży będą się przemieszczać
pracownicy Zakładu Budżetowego.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza odpowiedziała, iż będzie zakupiony inny
samochód, który prawdopodobnie lepiej sprawdzi się w pracy, gdyż ma mocniejszy silnik
i ma większą pakowność.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
zbycia środka trwałego., która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-, 1 przeciw-,
Do pkt. 14
„Informacja z prac Wójta między sesjami.”
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
 Zajęto się w części odśnieżaniem dróg bez względu na własność. Aby udrożnić drogi
uruchomiono służby i rolników z gminy. Na odśnieżanie dróg wydaliśmy ok. 20 tyś zł.
 Ustalono terminarz, zaplanowano sesje Rady Gminy Lubrza w roku 2010.
 Zorganizowano przetarg na działki budowlane w miejscowości Przełazy i Lubrza.
 Zorganizowano spotkanie z sołtysami dotyczące budżetu i omówiono najważniejsze
zadania, wydatki, wieloletnie plany inwestycyjne na lata 2010 – 2012. Omówiono
również plany związane z remizą w miejscowości Mostki. Przedstawiono plan imprez
na rok bieżący. Omówiono temat zmiany wizerunku parku w Lubrzy (przeniesienie
czołgu).
 Organizacją i prowadzeniem turystyki fortecznej będzie się zajmował pracownik ds.
turystyki i promocji, który został przekazany do Zakładu Budżetowego.
 Przyjęto pracownika poprzez Powiatowy Urząd Pracy.
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 W bunkrach zostanie uruchomiony monitoring (kamera, czytnik, karta graficzna itp.)
przy kasie i przy wejściu do bunkrów.
 Odbyto rozmowy z firmą Hydro - Partner w zakresie monitoringu sieci kanalizacyjnej.
 Plany zakupy samochodu dla Zakładu Budżetowego EKO-FORT.
 Rozmawiano z Burmistrzem Świebodzina o podwyżce cen za odprowadzanie
nieczystości.
 Podjęto działania związane z informacją, która powinna się znaleźć przy autostradzie w
celu reklamy walorów gminy (billboard).
 Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji, stacji uzdatniania wody w
Mostkach i sieci wodociągowej.
 Prowadzono rozmowy dotyczące Szlaku Św. Jakuba (dot. miejscowości Boryszyn).
 Referat finansowy skutecznie przeprowadził egzekucję należności od dłużników.
Stan radnych 13/15 (radna Pani Iwona Kaczmarek opuściła salę obrad)
W związku z przybyciem Dyrektora Zakładu Budżetowego EKO-FORT Pana Mirosława
Czepukowicza, radny Pan Stanisław Kuczyński skierował do niego pytanie, na jakiej
podstawie prawnej nastąpiły zmiany w opłatach za kanalizację.
Dyrektor Zakładu Budżetowego EKO-FORT Pan Mirosław Czepukowicz odpowiedział, iż
Zakład Budżetowy miał swoją taryfę, która obowiązywała w południowej części gminy. W
związku z tym, że EKO-FORT przejął cały majątek nie ma obowiązku wydawać nowej
uchwały. Po przejęciu całości obligatoryjnie została wprowadzona jedna taryfa, która
dotychczas obowiązywała w części południowej, obsługiwanej przez Zakład Budżetowy.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza wyjaśniła, że do 31 grudnia 2009r.
w gminie Lubrza były dwa przedsiębiorstwa, które dostarczały wodę i odprowadzały ścieki:
Zakład Budżetowy EKO-FORT i Urząd Gminy w Lubrzy. W związku z tym były dwie
stawki. Od 1 stycznia 2010r. EKO-FORT ma całość i zgodnie z prawem stosuje stawkę jaką
ma dla gminy i ta będzie obowiązywała do 30 czerwca 2010r.
Stan radnych 12/15 (radna Pani Ewa Górska opuściła salę obrad)
Do pkt. 15
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego.
 Wizyta w gminach Łagów i Skąpe w celu zaczerpnięcia informacji na temat radzenia
sobie z problemami w gminie.
Stan radnych 11/15 (radny Pan Grzegorz Bałaban zwolnił się, opuścił salę obrad)
Do pkt. 16
„Wnioski i interpelacje radnych.”
Radna Pani Zofia Rusiniak - Staropole
Prośba o uzupełnienie oświetlenia przy przystanku (C. Hartwig) i w kierunku cmentarza
od strony miejscowości Staropole w kierunku Boryszyna.
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Radny Pan Stanisław Kendzia - Lubrza
Prośba o przeniesienie przystanku PKS z Pl. Wdzięczności na ul. Świebodzińską
(w miejsce kiosku).
Prośba o zainstalowanie lamp ulicznych:
 os. Zacisze przy drodze do d. OW Przylep; 2-3 lampy
 ul. Klasztorna przy strzelnicy; 1-2 lampy
 ul. Spokojna przy budynku P. H. Groblewskiego
 os. Zamoście przy budynku P. K. Tomkiewicza
Prośba o naprawę studzienki kanalizacyjnej na wysokości GOKiB w Lubrzy (studzienka
zapadła się na 5 cm).
Prośba o odśnieżenie przejścia przy boisku Zjednoczonych Lubrza dla mieszkańców spod
lasu.
Radny Pan Stanisław Kuczyński - Mostki
Prośba o podanie kosztów budowy drogi w miejscowości Mostki zgodnie z kosztorysem
– ile wyniosła robocizna, a ile materiały.
Prośba o ujęcie w budżecie na 2010r. 4 tyś. zł. na rekultywację boiska w Mostkach
(pieniądze te pochodzą ze zwrotu dotacji na Stowarzyszenie Sportowe Zjednoczeni).
Radny Pan Jan Chmielewski - Lubrza
Prośba o podanie rocznych kosztów związanych z utrzymaniem samochodu VW BUS.
Kiedy ten samochód przestanie być anonimowy (mobilne źródło reklamy).
Prośba o podanie informacji ile „zarobiła” do dnia 19.02.2010r. scena mobilna.
Prośba o umieszczanie protokołów z sesji Rady Gminy Lubrza na BIP.
Radna Pani Beata Kochanowska - Bucze
Prośba o zakup nowego przystanku autobusowego dla dzieci dojeżdżających do PSP
Lubrza oraz umiejscowienie go obok transformatora.
Sołtys Pani Barbara Orkisz - Bucze
Prośba o oświetlenie boiska sportowego, gdzie mają się odbyć tegoroczne dożynki
gminne.
Do pkt. 17
„Odpowiedzi na interpelacje”
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek, który przedstawił
wnioski i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r.
Wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
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Do pkt. 18
„Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza”.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza został wyłożony godzinę przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał głosowaniu przyjęcie
protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza bez jego odczytywania.
- protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza został przyjęty przy 7 głosach za-,
2 głosach przeciw-, 2 głosach wstrzymujących-,
Do pkt. 19
„Dyskusja i wnioski”.
Głos zabrał Pan Kazimierz Krajczyński – radny Powiatu Świebodzińskiego, który w
pierwszej kolejności omówił działania poczynione w sprawie udrażniania dróg. Tym samym
podziękował Panu Wójtowi i Zakładowi Budżetowemu EKO-FORT za pomoc w odśnieżaniu
dróg bez względu na własność. Następnie poinformował o działaniach podjętych przez
Powiat w sprawie budowy Rodzinnych Domów Dziecka. Powiat dostał od Państwa działkę,
zaprojektowane już są trzy domy. Będzie w najbliższym czasie, gdy zostaną zabezpieczone
środki finansowe, będzie ogłoszony przetarg na budowę tych domów. Podjęta została
inwestycja budowy chodnika z Mostek w kierunku Tyczyna. Po oddaniu do użytku
zmodernizowanego odcinka drogi Boryszyn – Zarzyń, w planie jest dalsza modernizacja na
odcinku Boryszyn – Staropole. Na Zarządzie będzie ustalony harmonogram wycinania drzew.
Został rozstrzygnięty przetarg na remont Centrum Edukacyjnego w Świebodzinie na kwotę
2 700 000,00 zł.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał dlaczego przy budowie drogi gminnej w Mostkach
została użyta kostka o grubości 8 cm, a nie 6 cm, podczas gdy odcinek drogi powiatowej
został wykonany z cieńszej (tańszej) kostki.
Pana Mirosław Sławski – inspektor w Urzędzie Gminy odpowiedział, iż projekt, który został
wykonany i realizacja inwestycji na podstawie tego projektu mogła być możliwa tylko jeżeli
było to zgodne z polskimi normami. Za rozwiązania projektowe odpowiada projektant i nie
może użyć innych technologii, niż takich, na które pozwalają polskie normy. Następnie
stwierdził, iż nie może się wypowiadać na temat inwestycji zrealizowanej przez Starostwo
Powiatowe, gdyż nie jest zaznajomiony z dokumentacją tego projektu. Jeżeli się okaże, że
Starostwo zaoszczędziło na kosztach inwestycji poprzez oszczędzanie na materiale, a będzie
ona źle wykonana, będzie to do poprawki, co może się wiązać z dodatkowymi kosztami.
Radna Pani Beata Kochanowska zapytała czy Zakład Budżetowy EKO-FORT osiągnął
dochody w związku z odśnieżaniem dróg powiatowych.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza odpowiedział, że Starostwo nie zostało
obciążone. Podczas odśnieżania dróg gminnych odśnieżane były również drogi powiatowe.
Aby obciążyć Starostwo kosztami musiałoby być wcześniej zawarte porozumienie, a takiego
nie było.
Radny Pan Stanisław Kendzia poinformował o planowanej na maj br. kontroli czystości
i zwrócił się z prośba do sołtysów o wskazanie posesji, na które w szczególności należałoby
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zwrócić uwagę przy okazji kontroli.
Sołtys Pan Ryszard Operchał przypomniał, że już kilka razy zgłaszał wniosek o uzupełnienie
oświetlenia w miejscowości Laski i poprosił o wzięcie pod uwagę jego zrealizowanie.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza odczytała pismo w sprawie wniosku o
umorzenie postępowania komorniczego wobec działki ul. Wałowa z dnia 18 lutego 2010r.
Do pkt. 20
„Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Lubrza.”
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan
Ryszard Skonieczek zakończył obrady XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza.
Posiedzenie zakończono o godzinie 1500.

Protokołowała
Anna Jezierska
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