PROTOKÓŁ XXXVIII/2010

z sesji zwyczajnej
Rady Gminy Lubrza
odbytej dnia 25 czerwca 2010 roku

Pan Ryszard Skonieczek - Przewodniczący Rady Gminy – o godz. 910 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Lubrzy otworzył obrady XXXVIII 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
9 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 brali udziału radni: Pani Ewa Górska, Pan Adam Krzywina, Pani Alina Mieczyńska
i Pani Małgorzata Siekiera, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność oraz Pani Iwona Kaczmarek,
która nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. Radna Pani Zofia Rusiniak przybyła na sesję
w późniejszym czasie, wcześniej usprawiedliwiając swoje spóźnienie.
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 Jan Szeremeta – Sołtys wsi Buczyna - Zagaje
5. Pani Lidia Okopna – Sołtys wsi Nowa Wioska
6. Pan Grzegorz Iwanicki – sołtys wsi Staropole
7. Pan Krzysztof Harbatowski – Sołtys wsi Boryszyn
8. Pani Halina Laufer – Sołtys wsi Zagórze
9. Pan Kazimierz Krajczyński – Radny Powiatu Świebodzińskiego
10. Pan Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński
Do pkt. 2
„Ustalenie porządku obrad.”
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek, przedstawił radnym proponowany
porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Budowa i naprawa dróg powiatowych na terenie gminy Lubrza.
Budowanie marki Województwa Lubuskiego w kontekście wydarzeń turystycznych na
terenie Gminy Lubrza – promocja gminy i regionu (Zlot Miłośników Fortyfikacji
w Boryszynie).
Uchwała w sprawie: współdziałania Gminy Lubrza z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego przy realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.
Uchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Lubrzy.
Uchwała w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza.
Uchwała w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lubrza za I półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010 rok.
Informacja z prac Wójta między sesjami.
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
Interpelacje i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Dyskusja i wnioski.
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15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
16. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie proponowany
porządek obrad.
- porządek obrad został przyjęty przy 9 głosach za-,
Do pkt. 3
„Budowa i naprawa dróg powiatowych na terenie gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
porządku obrad tj.: Budowa i naprawa dróg powiatowych na terenie gminy Lubrza.
Głos zabrał Pan Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński, który wyjaśnił, że pierwszeństwo jeśli
chodzi o realizację inwestycji drogowych maja te zadania, które mają wsparcie zewnętrzne, czyli
środki unijne i prawdopodobnie ostatni raz w tym roku „schetynówki” oraz sprawy związane
z udziałem finansowym innych samorządów i w tym gmin. Wsparcie do zadań powiatu w gminach
wynosi ponad 2,2 mln zł. Przez pierwsze dwa lata kadencji były robione zadania m. in. gmin
Zbąszynek, Skąpe oraz Lubrza. W gminie Lubrza udało się zrobić odcinek drogi relacji Boryszyn –
Zarzyń., chodnik do nowej Wioski, część drogi na odcinku leśnym w kierunku Staropola. Jest
zrobiona dokumentacja na cały odcinek aż do Lubrzy, łącznie z pozwoleniem na budowę, ale
wykonanie jest zależne od możliwości finansowych. Natomiast w tym roku przyszedł czas na
remonty dróg w Świebodzinie. Starosta wspomniał także o chodniku w m. Mostki, który został
wykonany przez Powiat wspólnie z gminą Lubrza i odniósł się do zarzutów mieszkańców co do
złego wykonania i skarg kierowanych do GDDKiA. Nadmienił również, że planuje się remont
odcinka drogi w Boryszynie, którego koszt wykonania łącznie z przejazdem będzie kosztował
ponad 2 mln zł, a także jest wykonana dokumentacja na budowę chodnika na oś. Zamoście
w Lubrzy i przewiduje się koszt ok. 200 tyś zł.
Radny Pan Piotr Kaczkowski powiedział, że od kilku lat pisze wnioski o znaki poziome relacji
Lubrza – Boryszyn. W 2009 roku otrzymał odpowiedź, że na obecna chwilę wykonanie tego
oznakowania nie jest możliwe ze względu na panujące warunki atmosferyczne, ale zostanie to
rozpatrzone w roku 2010 oraz zgłosił zastrzeżenia co do jakości wykaszania pasów zieleni wzdłuż
dróg.
Radny pan Jan Pilczuk zwrócił uwagę, iż kilkakrotnie wnioskował o naprawę najazdu na most
w Lubrzy, a mimo wszystko nic w tym temacie nie zostało zrobione.
Do pkt. 4
„Budowanie marki Województwa Lubuskiego w kontekście wydarzeń turystycznych na
terenie Gminy Lubrza – promocja gminy i regionu (Zlot Miłośników Fortyfikacji
w Boryszynie).”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: Budowanie marki Województwa Lubuskiego w kontekście wydarzeń
turystycznych na terenie Gminy Lubrza – promocja gminy i regionu.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza zaprosił do wzięcia udziału w sesji i do dyskusji
na powyższy temat Pana Roberta Gromadzkiego – kierownika programu regionalnego OTVP S.A.
Gorzów Wlkp. Z ważnych względów służbowych Pan Gromadzki nie wziął jednak udziału
w posiedzeniu powiadamiając telefonicznie o przyczynach swojej absencji.
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Do pkt. 5
„Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Lubrza z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego przy realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: Uchwała w sprawie współdziałania Gminy Lubrza z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego przy realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.”
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy powiedziała, że do Starostów, Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów województwa lubuskiego zostało skierowane pismo od Marszałka.
Następnie odczytała to pismo, z którego wynika, iż Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego realizuje dwa kluczowe projekty dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie
województwa: „Lubuski e - Urząd” i „Lubuska Sieć Szerokopasmowa”. Projekty te zostały wpisane
na Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 (uchwała Zarządu z dnia 01-04-2009). Fundamentalnym znaczeniem jest konieczność
zbudowania wszechobecnego, powszechnie dostępnego Internetu o dużej przepustowości,
zachowanie jego otwartej struktury, konkurencyjnego charakteru oraz zagwarantowania pewności
i bezpieczeństwa użytkowania przy zapewnieniu przejrzystych i skutecznych procedur zarządzania.
Lubuska Sieć Szerokopasmowa będzie siecią szkieletową, dystrybucyjną, opartą głównie na
technologii światłowodowej, która zapewni najwyższą jakość świadczonych usług. Na wkład
własny związany z realizacją projektu „Lubuski e - Urząd” zastaną zabezpieczone środki finansowe
Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym na lata 2011 – 2012 w wysokości łącznej 8 025,83 zł (70% w 2011; 30%
w 2012).
Radny Pan Stanisław Kuczyński zaproponował, aby tym tematem zajęła się następna Rada,
w związku z tym, że jest to plan na lata 2011 – 2012.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy powiedział, że nie może być przerwy. Musi być
ciągłość, gdyż można wypaść z projektu.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy dodała, że wydatki związane z przystąpieniem do
projektu nie wchodzą do budżetu na rok 2010.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
współdziałania Gminy Lubrza z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji
projektu pn. „Lubuski e-Urząd, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za-, 1 wstrzymującym-,
Do pkt. 6
„Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Lubrzy.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Lubrzy.
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy, która wyjaśniła, iż chodzi o drogi na
ośrodku Goszcza, a następnie przedstawiła propozycje nazw ulic, złożone przez właścicieli działek:
„Lazurowa”, „Błękitna”, „Turkusowa”, „Purpurowa”, „Szafirowa”, „Szmaragdowa”, „Nenufarów”.
Wyjaśniła również, że jeżeli chodzi o procedurę nadania nazwy osiedla, w związku z tym, iż nie
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leży to w kompetencji Rady Gminy, odbywa się to poprzez Prezesa Rady Ministrów i trwa około
dwóch lat.
Radny Pan Bolesław Kołakowski uznał, iż należy od projektu odstąpić, gdyż ośrodek ma charakter
osiedla i skoro nazwy osiedli nadaje Rada Ministrów to należy się tam zwrócić i nazwać cały ten
teren jednym osiedlem.
Radny Pan Stanisław Kendzia wyraził ubolewanie, iż nikt nie zwrócił się do Rady Sołeckiej
w sprawie wydania opinii na temat nadania nazwy drogom na przy jeziorze Goszcza.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż opinia Rady Sołeckiej nie jest
wymagana przy takiego typu procedurach.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy powiedział, iż nadanie nazwy tym drogom jest
konieczne, gdyż może to skutkować perturbacjami dla właścicieli działek ponieważ nie mogą się
zameldować, ani podać konkretnego właściwego adresu do korespondencji.
Radny Pan Jan Chmielewski zaproponować, żeby nadać kilka nazw ulic drogom.
Radny Pan Bolesław Kołakowski poparł propozycję radnego Chmielewskiego, aby nazwać drogi
kilkoma nazwami przy czym zarzucił, iż Gmina powinna zająć się sprawą nadania ulic już
w momencie podziału ośrodka na działki, gdy całość miało jednego właściciela.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy stwierdziła, iż Gmina nie mogła występować
o nadanie nazw drogom w momencie podziału na działki, gdyż Urząd działa na wniosek
zainteresowanych.
Radny Pan Bolesław Kołakowski zaproponował, aby drogi stanowiące daną działkę nosiły inną
nazwę.
Radny Pan Jan Chmielewski powiedział, że skoro są trzy działki, to żeby każdej z osobna nadać
nazwę.
Radny Pan Stanisław Kendzia zaproponował następujące nazwy ulic:
- działka nr 607/50 – ul. Nenufarów,
- działka nr 607/48 – ul. Lazurowa,
- działka nr 607/14 – ul. Szmaragdowa.
Radny Pan Jan Chmielewski zaproponował, aby drogę główną prowadzącą do jeziora, stanowiąca
działkę nr 607/14 nazwać – „ul. Nad Goszczą”. Działce nr 607/50 nadać nazwę
„ul. Nenufarów”, a działce nr 607/48 związaną tematycznie nazwę „ul. Błękitna”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek poddał głosowaniu wniosek radnego
Pana Jana Chmielewskiego, aby nazwać drogę stanowiącą działkę nr 607/14 nazwać „ul. Nad Goszczą”, działce nr 607/50 - „ul. Nenufarów”, a działce nr 607/48 - „ul. Błękitna”.
- wniosek został przyjęty przy 8 głosach za-, 1 wstrzymującym-,
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie nadania
nazw drogom wewnętrznym w Lubrzy, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za-, 1 przeciwnym-,
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Do pkt. 7
„Uchwała w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Lubrza.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która szczegółowo omówiła zmiany
w trybie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza ustanowione w uchwale nr
IX/59/2003 Rady Gminy Lubrza z dnia 12.09.2003 roku w konsekwencji zmiany ustawy
o finansach publicznych. Ponadto nadmieniła, iż owa uchwała była przedmiotem dyskusji podczas
obrad komisji budżetu i finansów.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie: trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza, która stanowi załącznik do protokołu
i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 7 głosach za-, 2 wstrzymujących-,
Do pkt. 8
„Uchwała w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Lubrza za I półrocze danego roku budżetowego.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze danego roku budżetowego.
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która wyjaśniła, iż geneza uchwały
jest taka sama jak poprzedniej, czyli jest konsekwencją zmiany ustawy o finansach publicznych.
Minister Finansów ustala zakres i formę w części tabelarycznej, natomiast w części opisowej
informacji duże kompetencje ma Rada Gminy, która może uprościć informację klasyfikując
dochody i wydatki według działów, nie uszczegółowienia do paragrafów.
Radny Pan Jan Chmielewski zaproponował, aby radni następnej kadencji otrzymali na początku
kadencji treść niniejszej uchwały do zapoznania.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za
I półrocze danego roku budżetowego, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 9 głosach za-,
Stan radnych 10/15 (radna Pani Zofia Rusiniak przybyła na sesję)
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Do pkt. 9
„Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010 rok. ”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010 rok.
Głos zabrała Pan Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która wyjaśniła zmiany w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubrza:
- Zwrot tytułem kosztów poniesionych w 2009 roku na imprezę pt. Noc Nenufarów, co
stanowi 50% poniesionych kosztów gminy, zapisanych w projekcie wydatków
zakwalifikowanych przez Euroregion. W związku z tym, że jest konieczność ponoszenia
wydatków na reklamę i promocje Gminy (brakuje mapek, folderów, ulotek), a nie było
zapisanych środków w budżecie na takie cele, postanowiono przeznaczyć ta kwotę na te
zadania. Gdyby nie konieczność wydatków na promocję to dochody, które wpłynęły nie
miały by tak istotnego znaczenia, że trzeba by je zmieniać w uchwale budżetowej, lecz jest
konieczność poniesienia konkretnych wydatków. Uchwała ta była przedmiotem obrad
komisji budżetu i finansów i uzyskała opinie pozytywną. Została zmieniona o kwotę 13 370
zł zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. Natomiast nie zmienia się deficyt, ani
Wieloletni Program Inwestycyjny.
- Głównymi zmianami po stronie dochodów i wydatków są zmiany będące wynikiem
rozstrzygnięcia przetargu na budowę Stacji Uzdatniania Wody i rozłożenia tej inwestycji na
lata 2010 – 2011. Inwestycja ta ma być zrealizowana w 12 miesiącach, a skoro zaczęła się
w maju 2010 nie może się zakończyć w tym roku. Pierwotne założenia i umowa
z Marszałkiem były takie, że ta inwestycja będzie zrealizowana w 2010 roku i stad tak duże
wahania w wydatkach i dochodach. Prawie 50% tego zadania zostało przeniesione
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 2011 rok.
- Konieczność zwiększenia odpisu na fundusz socjalny ok. 1 000 zł.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał na co konkretnie jest przeznaczone 13 000,00 zł na
promocję.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza odpowiedziała, że pieniądze przeznaczone są na
mapki Gminy Lubrza, ulotki promujące Pętlę Boryszyńską i promocyjne foldery.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał czy jest sens inwestowania w promocje bunkrów, czy
wpływa to na zwiększenie liczby turystów, ile biletów zostało sprzedanych i jakie są wpływy z tego
tytułu.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza powiedział, że Gmina przyjęła taką strategię
działania jeśli chodzi o turystykę i ją realizuje i jeśli są takie konkretne potrzeby to są realizowane.
Co do funkcjonowania bunkrów trzeba się zastanowić w przyszłości kto ma je przejąć, czy Gmina
ma w nie inwestować, czy ogłosić przetarg na dzierżawę.
Radny Pan Jan Chmielewski powiedział, iż powinien być przedstawiony plan długoterminowy.
Założeniem tego planu powinno być to, ile Gmina wydaje co roku i czego z tego tytułu oczekuje.
Póki co Gmina nie dąży do żadnego celu. Należy powiedzieć, że po 20 czy 15 latach ten temat
będzie się samo finansował i to jest cel.
Pan Krzysztof Rosiński – inspektor w Zakładzie Budżetowym EKO-FORT odpowiedział na pytanie
radnego Kuczyńskiego, że do 16 czerwca br. sprzedano ok. 4 100 biletów. Licząc do końca maja
br., analogicznie do końca maja 2009 roku jest ok. 800 sprzedanych biletów mniej, lecz duży
wpływ na to miał Zlot Miłośników Fortyfikacji, który w ubiegłym roku odbywał się w miesiącu
maju. Natomiast w tym roku podczas Zlotu Miłośników Fortyfikacji, który odbył się w czerwcu
PROTOKÓŁ XXXVIII/2010

7

odnotowano dokładnie 1337 zejść do bunkrów. Co daje nadzieję, że przez wzmożoną promocję uda
się osiągnąć założony cel, czyli ok. 15 tyś odwiedzających.
DOCHODY
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 1 675 219,00 zł.
Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 22 664 424,00 zł z tego:
a/ bieżące w kwocie 11 183 958,00 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 11 480 466,00 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 11 139 466,00 zł.
Kwota dochodów obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości
1 287 688,00 zł.
WYDATKI
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2 618 369,00 zł.
Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 27 298 243,00 zł z tego:
a/ bieżące w kwocie 9 558 589,00 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 17 739 654,00 zł,
z czego: na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 14 169 823,00 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 11 139 466,00 zł.
Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości
1 287 688,00 zł.
DEFICYT
Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 633 819,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody
22 664 424,00 zł
Wydatki
27 298 243,00 zł
Deficyt
4 633 819,00 zł

PROTOKÓŁ XXXVIII/2010

8

Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010 rok, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za-, 2 głosach wstrzymujących-,
Do pkt. 10
„Informacja z prac Wójta między sesjami.”
Do przekazania informacji z prac Wójta między sesjami zobowiązał się Pan Eugeniusz Chamarczuk
– Wójt Gminy Lubrza:
 Zorganizowano imprezę plenerową – Zlot Miłośników Fortyfikacji 4-6.06.2010r.
 Poprawiono jakość kąpieliska jeziora Goszcza (czyszczenie, zarybianie).
 Odbyto zebrania wiejskie w miejscowościach Staropole i Boryszyn dotyczących
rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji.
 Uczestnictwo w zebraniu wiejskim zorganizowanym prze sołtysa Stanisława Kendzie.
 Poszukiwanie inwestora w dziedzinie turystyki – farma wiatraków w Mostkach.
 Remont ośrodka zdrowia w Mostkach.
 Uczestnictwo w targach turystycznych „Piknik nad Odrą”.
 Udział w konferencji w Międzyrzeczu zorganizowanej przez Senatora Pana Henryka
Macieja Woźniaka.
 Uczestnictwo w konferencji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Boryszynie przez Pętli
Boruszyńskiej zorganizowana przez Panią dr hab. Urszulę Kołodziejczyk, prof. UZ –
kierownika zakładu Hydrologii i Geologii Stosowanej w Instytucie Inżynierii Środowiska.
 Rozważania nad rozszerzeniem pieszo – rowerowego Szlaku Nenufarów.
 Wykonanie remontu plaży nad jeziorem Goszcza.
 Wykonanie remontu świetlicy i parku w Nowej Wiosce w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich za ponad 500 000,00 zł.
 Ogłoszenie konkurs na Dyrektora Zakładu Budżetowego EKO-FORT.
 Organizacja i uczestnictwo obchodach 20lecia wyborów samorządowych.
 Rozpoczęcie cząstkowych remontów dróg.
 Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie pn. "Zostań swoim szefem! Wsparcie dla nowo
utworzonych przedsiębiorstw z terenu powiatu świebodzińskiego" otrzymali dotacje
inwestycyjne i pomostowe.
 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki zorganizował Plener Malarski nad jeziorem Goszcza
w dniach 17 – 18 czerwca 2010r. oraz Noc Nietoperza w Boryszynie przy Pętli
Boryszyńskiej w dniu 26 czerwca 2010r.
 Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi
dla Województwa Lubuskiego.
Do pkt. 11
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w obradach komisji budżetu i finansów.
 Uczestnictwo w Lubuskim Forum Samorządowym w Zielonej Górze w dniu 17 maja 2010r.
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Do pkt. 12
„Interpelacje i wnioski radnych.”
Radny Piotr Kaczkowski - Boryszyn




Zabezpieczenia tzw. mostka na drodze relacji Boryszyn – Sieniawa.
Odrzewienie drogi relacji Staropole – Boryszyn, w aspekcie oznakowania.
Zwielokrotnienie częstotliwości wykaszania poboczy (pasa drogowego) relacji Lubrza –
Zarzyń, Boryszyn – Wysoka.

Radny Stanisław Kendzia – Lubrza



Remont ul. Leśnej, Plażowej, drogi gruntowej za ul. 3-go Maja w Lubrzy.
Odmalowanie dwóch przystanków PKS w Lubrzy

Radny Jan Chmielewski - Lubrza



Odbudowa przepustu w okolicach jeziora Lubie (wizja lokalna w terenie).
Zakończenie prac związanych z rozbudową przejazdu przez rów melioracyjny
(dz. nr 18) w sąsiedztwie os. Szkolne 10.

Do pkt. 13
„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
23 kwietnia 2010r. Wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.

Do pkt. 15
„Dyskusja i wnioski.”
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy poinformowała sołtysów o telefonie od Pani
Karoliny Skoczylas z Banku Żywności w Zielonej Górze z informacją o zakończeniu jej
współpracy z owym bankiem.
Przewodniczący Rady odczytał pismo od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z gratulacjami
z okazji 20 – lecia wolnych wyborów samorządowych.
Radny Pan Jan Chmielewski poprosił o przygotowanie ekranu i rzutnika na następną sesję
(03.09.2010r.), gdyż chce zaprezentować dokumentację fotograficzną ze Zlotu Miłośników
Fortyfikacji.
Radny Pan Stanisław Kendzia zawnioskował, aby komisja ds. turystyki zajęła się praca nad
bunkrami i pozyskiwaniem środków, albo przygotować dokumenty do dzierżawy.
Radny Pan Bolesław Kołakowski zawnioskował, aby w najbliższym, czasie powołać komisję ds.
turystyki w celu omówienia zagadnień związanych z Pętlą Boryszyńską i wyraził stanowisko, iż jest
przeciwny dzierżawie MRU.
Radny Pan Stanisław Kendzia odczytał protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej przez komisję ds.
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utrzymania porządku i czystości. Kontrola dotyczyła pasa ziemi zajętego bezprawnie przez Pana
Tadeusza Kondrackiego oraz zajętych bezprawnie gruntów ornych przez Pana Jarosława Kowalika.
Radny Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się z prośbą, aby radni otrzymywali bilans ubytków wody
sporządzany przez Zakład Budżetowy.
Następnie glos zabrał Pan Kazimierz Krajczyński – Radny Powiatu Świebodzińskiego.
Poinformował o prowadzonych cząstkowych remontach dróg, a także koszeniu traw przy drogach.
Poinformował o planowanych sesjach: 29 czerwca, na której planuje się podjąć uchwałę w sprawie
likwidacji Ośrodka Rehabilitacyjno –Wypoczynkowego w Przełazach, z zamiarem utworzenia
spółki prawa handlowego; oraz 2 lipca, która będzie w całości poświęcona budżetowi na przyszły
rok.
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 10 głosach za-,
Do pkt. 17
„Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Lubrza.”
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard
Skonieczek zakończył obrady XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza. Posiedzenie
zakończono o godzinie 1350.

Protokołowała
Anna Jezierska
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