PROTOKÓŁ XXXV/2010
z sesji zwyczajnej
Rady Gminy Lubrza
odbytej dnia 26 marca 2010r.

Pan Ryszard Skonieczek - Przewodniczący Rady Gminy – o godz. 905 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Lubrzy otworzył obrady XXXV 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
13 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 brały udziału radna Pani Alina Mieczyńska i radna Pani Małgorzata Siekiera,
które usprawiedliwiły 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 Grzegorz Iwanicki – Sołtys wsi Staropole
5. Pan Jan Szeremeta – Sołtys wsi Buczyna - Zagaje
6. Pani Lidia Okopna – Sołtys wsi Nowa Wioska
7. Pani Barbara Orkisz – Sołtys wsi Bucze
8. Pan Krzysztof Harbatowski – Sołtys wsi Boryszyn
9. Pani Halina Laufer – Sołtys wsi Zagórze
10. Pan Jacek Lulczyk – Prezes Zjednoczeni Lubrza
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 9),
a następnie przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu stowarzyszeń sportowych:
- Zjednoczeni Lubrza – Pan Jacek Lulczyk,
- Zorza Mostki – Pan Stanisław Kuczyński.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Lubrza na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIV/211/2010 z dnia
19 lutego 2010 r. w sprawie zbycia środka trwałego.
9. Podjęcie opinii w sprawie: wyrażenia opinii na wniosek Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
10. Informacja z prac Wójta między sesjami.
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11. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza.
15. Dyskusja i wnioski.
16. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poprosił Panią Katarzynę Przewłocką
– Sekretarz Gminy o wyjaśnienie okoliczności pojawienia się nowego punktu w porządku
obrad.
Pani Katarzyna Przewłocka - Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż 19 marca wpłynęły do Urzędu
dwa wnioski Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wyrażenia opinii o nieodpłatnym
przekazaniu nieruchomości, która terytorialne znajduje się na terenie gminy Lubrza, jest to
plaża w Niesulicach, na rzecz gminy Skąpe. Nasza gmina do tej pory tylko administrowała
ten teren, ale żadnych dochodów gminie ta nieruchomość nie przynosiła. Plaża mieści się ona
na terenie gminy Skąpe. W związku z tym cała opłata miejscowa związana z wypoczynkiem
trafia do gminy Skąpe. W gestii gminy Lubrza było tylko sprzątanie plaży, wywożenie śmieci
a w najbliższym czasie tematem byłby pomost, którego póki co tam nie ma. Ta nieruchomość
jest położona geodezyjne w obrębie Przełaz. W związku z tym, że Agencja Nieruchomości
Rolnych w swoich przepisach wewnętrznych ma przepis, że przekazanie nieruchomości
położonej w obrębie jednej gminy może się odbyć na rzecz innej gminy po zasięgnięciu opinii
właściwej Rady Gminy.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał, kto był wnioskodawcą punktu 3 porządku obrad, na
co uzyskał odpowiedź Pana Eugeniusza Chamarczuk – Wójta Gminy, iż to on był
wnioskodawcą.
Radny Pan Jan Chmielewski zgłosił wniosek, aby do porządku obrad po punkcie 3 dołączyć
punkt: sprawozdanie z posiedzenia komisji ds. oświaty, sportu i turystyki z dnia 11.03.2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek
radnego Jana Chmielewskiego, aby do porządku obrad po punkcie 3 dołączyć punkt:
sprawozdanie z posiedzenia komisji ds. oświaty, sportu i turystyki z dnia 11.03.2010r.
- wniosek został przyjęty przy 13 głosach za-,
Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu stowarzyszeń sportowych:
- Zjednoczeni Lubrza – Pan Jacek Lulczyk,
- Zorza Mostki – Pan Stanisław Kuczyński.
4. Sprawozdanie komisji ds. oświaty, sportu i turystyki z dnia 11.03.2010r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Lubrza na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.
PROTOKÓŁ XXXV/2010

3

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIV/211/2010 z dnia
19 lutego 2010 r. w sprawie zbycia środka trwałego.
10. Podjęcie opinii w sprawie: wyrażenia opinii na wniosek Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
11. Informacja z prac Wójta między sesjami.
12. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubrza.
16. Dyskusja i wnioski.
17. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Lubrza.
- porządek obrad został przyjęty przy 13 głosach za-,
Przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu
Pani Dyrektor PSP w Boryszynie Pani Lucynie Kucała, która zaprosiła zebranych na występ
Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w dniu 28 marca 2010r. w ZSS w Lubrzy oraz
na obchody 10 – lecia nadania szkole imienia św. Jana Bosko w dniu 3 maja br.
Do pkt. 3
„Informacja o funkcjonowaniu stowarzyszeń sportowych.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Informacja o funkcjonowaniu stowarzyszeń sportowych.
Głos zabrał Pan Krzysztof Rosiński – inspektor w Zakładzie Budżetowym EKO-FORT, który
poinformował o złożonych przez prezesów sprawozdaniach z wykonania ofert złożonych w
2009r. oraz błędach z nich wynikających.
Radny Pan Piotr Kaczkowski poprosił Pana Krzysztofa Rosińskiego o przekazanie
sprawozdań sportowych na komisję rewizyjną celem przeanalizowania i wyjaśnienia
nieprawidłowości oraz rozliczenia dotacji.
Radny Pan Stanisław Kendzia złożył wniosek, aby punkt dotyczący informacji o
funkcjonowaniu stowarzyszeń sportowych zdjąć z porządku obrad w związku z
nieścisłościami jakie wynikają ze złożonych sprawozdań i poddanie dyskusji tego tematu na
obradach komisji ds. oświaty, turystyki i sportu.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy powiedziała, iż wypowiedź Pana Krzysztofa
Rosińskiego była tylko tytułem wprowadzenia i nie będą w dalszym ciągu roztrząsane błędy
w sprawozdaniach. Miało to tylko charakter informacyjny. Natomiast dzisiaj prezesi klubów
mają tylko złożyć informację na temat swojej działalności.
Radny Pan Bolesław Kołakowski powiedział, iż zgadza się z wypowiedzią Pani Skarbnik.
Mamy wysłuchać informacji na temat funkcjonowania stowarzyszeń i nie ma takiej potrzeby,
aby ten punkt zdejmować z porządku obrad. Jakby miała obradować komisja to musiała by
też mieć materiał, którym miałaby się zająć.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek
radnego Pana Stanisława Kendzi, aby punkt dotyczący informacji o funkcjonowaniu
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stowarzyszeń sportowych zdjąć z porządku obrad w związku z nieścisłościami jakie wynikają
ze złożonych sprawozdań i poddanie dyskusji tego tematu na obradach komisji ds. oświaty,
turystyki i sportu.
Radny Pan Bolesław Kołakowski zaproponował aby przewodniczący komisji turystyki
i sportu zwołania posiedzenie komisji na temat stowarzyszeń sportowych.
- wniosek nie został przyjęty przy 1 głosie za-, 12 głosach przeciw-,
Wypowiedź na temat funkcjonowania stowarzyszenia jako pierwszy rozpoczął Pan Jacek
Lulczyk: jestem prezesem od 2 października 2009r. Poprzednikiem był Pan Jan Chmielewski,
który rozpisał wybory nowego zarządu na 18 września 2009r. Z uwagi na to, że w tym dniu
nie było osoby, która wzięłaby na swoje barki ster przewodnictwa nowemu zarządowi zostało
to przeniesione na 2 tygodnie później i miało to miejsce 2 października, gdzie odbyło się
Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowego Zjednoczeni Lubrza, na którym to podjęto
decyzję o wyborze nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. I tak 2
października wybrano na prezesa Jacka Lulczyka, wiceprezesami zostali: Tadeusz Jezierski –
Staropole i Krzysztof Galimski – Lubrza, Sekretarz – Pawel Hyz – Świebodzin, Skarbnik –
Adam Słowikowski – Lubrza, członkowie: Mieczysław Mierzwa – Nowa Wioska, Stanisław
Dziubiński – Nowa Wioska, Damian Osuch – Lubrza. Komisja rewizyjna: Przewodniczący –
Franciszek Klaczek, Sekretarz – Zbigniew Lewandowski, Członkowie: Kazimierz Kozak,
Roman Halasz, Sławomir Bak. Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Jacek Lulczyk, Sekretarz –
Paweł Hyz, Członek – Mieczysław Mierzwa. Biorąc odpowiedzialność jako Prezes przejął
związane z tym wydatki i konsekwencje. Na konto Gminy zwrócono część
niewykorzystanych pieniędzy za rok poprzedni tj. 1985,49 zł - 28.01.2010r. Planuje się
remont szatni przy boisku i naprawę wału. Oficjalnie Zjednoczeni mają 3 drużyny: seniorzy –
Lubrza A-klasa, seniorzy – Staropole B - klasa, Juniorzy. Zamierza się założyć drużynę piłki
ręcznej pod szyldem Zjednoczonych Lubrza. Zarząd postawił sobie za cel pozyskanie jak
największej ilości młodzieży do grania w piłkę nożną, nawiązanie kontaktu z zawodnikami,
którzy odeszli z drużyny lubrzańskiej.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Kuczyński – Prezes Zorza Mostki. Klub istnieje ponad
60 lat. Drużyna seniorów występuje w klasie A, a juniorzy w rozgrywkach podokręgu
Świebodzin. Zawodnicy pochodzą głównie z miejscowości: Mostki, Przełazy, Bucze.
Głównym źródłem utrzymania jest dotacja z Urzędu Gminy. Rozliczanie dotacji jest składane
corocznie w Urzędzie Gminy. W ostatnich latach została zrobiona płyta boiska, ławki dla
kibiców, budki dla zawodników rezerwowych remont szatni. Stan boiska jest zły i wymaga
natychmiastowej rekultywacji. Potrzebny jest wał do pielęgnacji płyty, a także należy
wymienić bramki, gdyż obecne nie spełniają wymogów.
Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poparł zdanie radnego Bolesława
Kołakowskiego i zobowiązał Przewodniczącego komisji ds. turystyki i sportu radnego Jana
Chmielewskiego do zebrania komisji i omówienia problemów związanych z działalnością
stowarzyszeń sportowych.
Do pkt. 4
„Sprawozdanie komisji ds. oświaty, sportu i turystyki z dnia 11.03.2010r.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Sprawozdanie komisji ds. oświaty, sportu i turystyki z dnia
11.03.2010r.
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Radny Pan Jan Chmielewski odczytał protokół z posiedzenia komisji oświaty, sportu
i turystyki z dnia 11.03.2010r. Protokół z posiedzenia stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał ponownie o zobowiązaniu i konieczności
spotkania komisji ds. turystyki i sportu w jak najszybszym terminie.
Do pkt. 5
„Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Lubrza na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2011 rok środków stanowiących fundusz
sołecki.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, iż według
ustawowego obowiązku do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, czyli do
31 marca 2010r. Rada Gminy powinna określić, czy chce aby fundusz sołecki był
wyodrębniany w roku 2011.
Radny Pan Bolesław Kołakowski poprosił, aby przewodnicząca komisji budżetu i finansów
zapoznała radnych z tematyką posiedzenia komisji budżetu i finansów, dotyczącą funduszu
sołeckiego.
Radna Pani Beata Kochanowska wyjaśniła, iż sprawa utworzenia funduszu sołeckiego była
poruszana na komisji budżetu i finansów. Po przedstawieniu informacji przez Panią Skarbnik
jakby wyglądało wyliczenie algorytmu, by było to niekorzystne ponieważ brane byłyby
dochody uzyskane przez Gminę, więc po przeliczeniu na mieszkańca kwota wynosiłaby
5-10 zł. Zabierałoby to więcej pracy i byłoby to niekorzystne.
Radny Pan Stanisław Kendzia poparł zamiar nie tworzenia funduszu sołeckiego przez wzgląd
na dobrą dotychczasową współpracę z Referatem Finansowym Urzędu Gminy.
Sołtys Bucze Pani Barbara Orkisz poparła stanowisko radnego Stanisława Kendzi, aby nie
wyodrębniać w budżecie Gminy Lubrza środków stanowiących fundusz sołecki.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2011 rok środków
stanowiących fundusz sołecki., która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-,
Do pkt. 6
„Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2010.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na
rok 2010.
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Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu radnej Pani Beacie Kochanowskiej –
Przewodniczącej komisji budżetu i finansów, która przedstawiła zmiany w planie dochodów
i wydatków budżetowych Gminy Lubrza na rok 2010.
DOCHODY
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 965 807,00 zł.
Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: 22 834 731,00 zł z tego:
a/ bieżące w kwocie 10 958 265,00 zł,
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 1 017 568,00 zł;
b/ majątkowe w kwocie 11 876 466,00 zł,
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 11 535 466,00 zł.
WYDATKI
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 3 977 447,00 zł.
1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: 26 977 800,00 zł z tego:
a/ bieżące w kwocie 9 363 078,00 zł,
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 1 017 568,00 zł;
b/ majątkowe w kwocie 17 614 722,00 zł,
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 15 866 663,00 zł.
DEFICYT
Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 143 069,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody
22 834 731,00 zł
Wydatki
26 977 800,00 zł
Deficyt
4 143 069,00 zł
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
uchwały budżetowej Gminy na rok 2010, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 12 głosach za-, 1 głosie wstrzymującym-,
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Do pkt. 7
„Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.
Głos zabrała Pani Magdalena Gadawska – inspektor w Urzędzie Gminy, która wyjaśniła iż
ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmusza do zmiany Zarządzenia Wójta na uchwałę.
Zmiana niektórych uchwał i zmiana w administracji publicznej dała takie uprawnienia dla
Rady. Wymogi po zmianach są tak dopasowane, aby przedsiębiorcy świadczący usługi na
terenie Gminy Lubrza spełniały odpowiednie warunki.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza, która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za-,
Do pkt. 8
„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.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poinformował, że nieruchomość
wyceniono na 17 400 zł, a propozycja komisji budżetu i finansów – 34 800 zł, powierzchnia
działki wynosi 1,31 ha.
Radny Pan Adam Krzywina zapytał czy w momencie podziału drogi i sprzedaniu
nieruchomości będzie możliwość zjazdu z drogi międzynarodowej.
Sołtys Bucze Pani Barbara Orkisz poinformowała, że od ponad 20 lat owa droga jest zaorana,
nikt jej nie użytkował, nie było tam zjazdu. Dopiero gdy Pan Skrzyniarz zajął się tą
nieruchomością została ona ogrodzona i użytkowana.
Radny Pan Stanisław Kendzia zgłosił wniosek, aby punkt omówić na przyszłej sesji, po
zasięgnięciu szczegółowych informacji od Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczących
danej nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie wniosek
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radnego Stanisława Kendzi, aby punkt omówić na przyszłej sesji, po zasięgnięciu
szczegółowych informacji od Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczących danej
nieruchomości.
- wniosek został przyjęty przy 13 głosach za-,
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 nie została przyjęta przy 13 głosach przeciw-,
Do pkt. 9
„Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIV/211/2010 z dnia 19 lutego
2010 r. w sprawie zbycia środka trwałego. ”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały
Nr XXXIV/211/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zbycia środka trwałego.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy, która wyjaśniła iż brak jest
podstaw prawnych, aby Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zbycia środka trwałego.
Samodzielnej podstawy nie może stanowić art. 18. Zbycie środka trwałego w postaci
samochodu mieści się w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, która zgodnie
z art. 32 ustawy o samorządzie gminnym należy wyłącznie do Wójta Gminy natomiast nie
należy do kompetencji Rady. Aby uchwała znikła z porządku prawnego należy ją uchylić.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXXIV/211/2010 z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zbycia środka
trwałego, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 11 głosach za-, 2 głosach wstrzymujących-,
Do pkt. 10
„Podjęcie opinii w sprawie: wyrażenia opinii na wniosek Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Podjęcie opinii w sprawie: wyrażenia opinii na wniosek Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy powiedziała, że Agencja Nieruchomości
Rolnych zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii na temat nieodpłatnego przekazania
nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe. Ta nieruchomość jest położona na terenie Gminy
Skąpe, ale geodezyjne w obrębie Przełaz. Gmina nie może gruntu sprzedać, gdyż jest
własnością skarbu państwa. W związku z tym, że Agencja Nieruchomości Rolnych w swoich
przepisach wewnętrznych ma przepis, że przekazanie nieruchomości położonej w obrębie
jednej gminy może się odbyć na rzecz innej gminy po zasięgnięciu opinii właściwej Rady
Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał opinię w sprawie:
wyrażenia opinii na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie
Wlkp., która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- opinia została przyjęta przy 6 głosach za-, 1 przeciwnym-, 6 wstrzymujących-,
Do pkt. 11
„Informacja z prac Wójta między sesjami.”
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz
Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza:
 Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Lubuskiego o przyznaniu środków
finansowych dla Gminy Lubrza w ramach LRPO Działanie 3.1. Infrastruktura i ochrona
środowiska przyrodniczego, czyli skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części
Gminy Lubrza. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 22 941 998,00 zł (80,5%
kosztów kwalifikowanych).
 Rozstrzygnięto przetarg na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mostkach i Sieci
Wodociągowej Przełazy – Zagórze na kwotę 4 567 821,00 zł.
 Opracowywanie koncepcji dotyczącej odprowadzania ścieków z Mostek do
oczyszczalni w Lubrzy. Koszt koncepcji - 2 000,00 zł.
 Przygotowania do podpisania umów dotyczących imprez.
 Spotkanie z firmą zajmującą się budowa autostrady nt. przepustów na szlaku
kajakowym.
 Zapowiedź obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego.
 Rozmowy z ewentualnym inwestorem strategicznym w Warszawie (wody geotermalne).
 Rozmowy z Kanclerzem Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat ośrodka
wypoczynkowego.
 Spotkanie z POT w Warszawie nt. współpracy przy promocji.
Przewodniczący Rady Pan Ryszard Skonieczek oddał głos dla Pana Radosława Bujaka przedstawiciela firmy EURO – FINANS, który rozdał radnym materiały i omówił
zagadnienia dotyczące procedury przetargowej pn.: „Skanalizowanie i zwodociągowanie
północnej części Gminy Lubrza. „
Do pkt. 12
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w obradach komisji ds. oświaty, sportu i kultury oraz komisji budżetu
i finansów.
 Uczestnictwo w spotkaniu z firmą zajmującą się budowa autostrady nt. przepustów na
szlaku kajakowym.
 Uczestnictwo w sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego.
Do pkt. 13
„Wnioski i interpelacje radnych.”
Radny Jan Pilczuk - Staropole
Prośba o wycięcie i przycięcie drzew w pasie drogi na odcinku skrzyżowania z drogą do
Buczyny w kierunku Staropole ok. 500m. Wyschnięte drzewa oraz konary znajdują się
zarówno w pasie drogi oraz Lasów Państwowych. Zagrażają one bezpieczeństwu
pojazdów poruszających się w czasie burz i wichur.
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Prośba o ustawienie tablic zakazujących wysypu śmieci:
- w miejscowości Staropole, za nieczynnym cmentarzem na wysokości boiska,
- w miejscowości Boryszyn, w okolicy zamkniętego (nieczynnego) wysypiska.
Radny Jan Chmielewski – Lubrza
Prośba o jaka jest roczna kwota odpisów amortyzacyjnych (samochód VW BUS).
Prośba o podanie kosztów wszystkich delegacje służbowych w roku 2009.
Radny Ryszard Skonieczek - Lubrza
Prośba o oświetlenie odcinka drogi od cmentarza do OW „Martinez”.
Prośba o naprawę przejazdu przez most na kanale Rakownik k/stanicy wodnej. W czasie
odśnieżania uszkodzono miejsca styku mostu z jezdnią.
Radny Grzegorz Bałaban – Nowa Wioska
Prośba o połatanie dziur w drodze z rumoszu, droga nad kanałem oraz w miejscowości. Z
uwagi na dużą ilość ubytków najtańszym i najefektywniejszym sposobem będzie
dowiezienie rumoszu asfaltowego.
Radny Piotr Kaczkowski - Boryszyn
Prośba o poprawę chodnika przy cmentarzu w Boryszynie (ponowna).
Prośba o wskazanie osób/osoby, wzglądów merytorycznych i innych, oraz
przeprowadzonych analiz względem zmiany terminu imprezy w Boryszynie. Wniosek
spowodowany jest krytyką pod adresem radnych, poparty argumentami poczynionych
planów ugruntowanej pozycji (terminu). Przyp. Portal Wikipedia informuje, iż „w
Boryszynie odbywa się impreza w drugi weekend maja”.
Prośba o wskazanie informacji na temat szkoleń, których adresatami byli radni
odpowiednio w latach 2007 – 2009 oraz ewentualne ilości osób z Rady Gminy biorących
udział w szkoleniach.
Prośba o pisemne monitowanie Starostwa Powiatowego o „podjęcie” inwestycji
polegającej na kontynuacji przebudowy drogi w miejscowości Boryszyn (w pakiecie z
chodnikami).
Prośba o poprawę i udrożnienie dróg:
- relacji Boryszyn – Sieniawa (oczyszczenie sprzętem mechanicznym bruku),
- wewnętrznych dróg obok placu zabaw, przy posesji Pana Kierońskiego).
Prośba o ponowną interwencję do Agencji tzw. Rolnej w sprawie rozbiórki muru.
Do pkt. 14
„Odpowiedzi na interpelacje”
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek, który przedstawił
wnioski i odpowiedzi na wnioski radnych złożone na sesji Rady Gminy Lubrza w dniu
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19 lutego 2010r. Wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Do pkt. 15
„Dyskusja i wnioski.”
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy przypomniała, iż do dnia 20 kwietnia br. radni
mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe, wraz z zeznaniem podatkowym. Druki
oświadczeń zostały przekazane radnym na ostatniej sesji, tj. 19.02.2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek odczytał pismo Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie w sprawie zorganizowania uroczystości samorządowych pn.:
„Konferencja z okazji 20. rocznicy wyborów samorządowych pod patronatem
przewodniczących rad miast, gmin i powiatu świebodzińskiego.”
Do pkt. 16
„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 13 głosach za-,
Do pkt. 17
„Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Lubrza.”
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan
Ryszard Skonieczek zakończył obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza.
Posiedzenie zakończono o godzinie 1515.

Protokołowała
Anna Jezierska
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