PROTOKÓŁ XXXIX/2010

z sesji zwyczajnej
Rady Gminy Lubrza
odbytej dnia 03 września 2010 roku

Pan Ryszard Skonieczek - Przewodniczący Rady Gminy – o godz. 910 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Lubrzy otworzył obrady XXXIX 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
15 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.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza
2. Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza
3. Pani Anna Osuch – inspektor w referacie finansów
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 Barbara Orkisz – sołtys wsi Bucze
9. Pan Ryszard Operchał – sołtys wsi Przełazy
10. Pan Kazimierz Krajczyński – Radny Powiatu Świebodzińskiego
11. Stanisław Bąkowski - Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
12. Pan Marcin Naks – Komendant Gminny OSP
Do pkt. 2
„Ustalenie porządku obrad.”
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek, poinformował o nowym punkcie w
porządku obrad (punkt 13), a następnie przedstawił radnym proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wystąpienie przedstawiciela z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp. w sprawie planu ochrony rezerwatu „Nietoperek”.
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla Rezerwatu
Przyrody „Nietoperek”.
5. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010 rok.
7. Uchwała w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Lubrza.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp.

PROTOKÓŁ XXXIX/2010

2

12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełazy na lata
2010-2016.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej w 2011 roku
od Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach III edycji
Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 -2011.
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. Dyskusja i wnioski.
19. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
20. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowanie proponowany
porządek obrad.
- porządek obrad został przyjęty przy 15 głosach za-,
Radny Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się z prośbą, aby przy punkcie 14. (Informacja z prac
Wójta między sesjami) podać wiadomości na temat strat wody w sieci wodociągowej oraz
dotyczące stanu turystów odwiedzających bunkry w odniesieniu do lat ubiegłych.
Do pkt. 3
Wystąpienie przedstawiciela z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie
Wlkp. w sprawie planu ochrony rezerwatu „Nietoperek”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu porządku obrad tj.: wystąpienie przedstawiciela z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie planu ochrony rezerwatu „Nietoperek”.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek udzielił głosu Panu Stanisławowi
Bąkowskiego - Naczelnikowi Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. Pan
Bąkowski wyjaśnił czego dotyczy proponowany plan ochrony rezerwatu „Nietoperek”,
następnie wyjaśnił iż cel jakiemu ma służyć plan ochrony to przede wszystkim zachowanie
miejsca zimowania i rozrodu największej w Europie wielogatunkowej kolonii nietoperzy.
Powierzchnia rezerwatu pod ochrona wynosi 50,77 ha. Rezerwat obejmuje fragment
pozostałości podziemnych fortyfikacji byłego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
W skład fortyfikacji wchodzą podziemne korytarze o żelbetonowej konstrukcji, które znajdują
się na głębokości 35 - 50 m pod powierzchnią ziemi. W ścianach korytarzy znajdują się liczne
zagłębienia, nisze i wnęki wykorzystywane przez nietoperze na swoje kryjówki. Najwięcej
nietoperzy, ok. 3 000 osobników spotyka się w okresie późnojesiennym. Latem spotyka się
pojedyncze nietoperze. W rezerwacie występują następujące gatunki nietoperzy: nocek duży,
nocek Bechsteina, nocek Nottovera, nocek wąsatek, nocek łydkowłosy, nocek rudy, mroczek
późny, karlik maleńki, gacek wielkouch. Powiedział również, że problemem jest malowanie
ścian farbami, których woń zakłóca funkcjonowanie nietoperzy. Poinformował także
o możliwości dofinansowania zabezpieczeń przed wejściem do podziemi w postaci krat
w wysokości do 80% poniesionych kosztów.
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Do pkt. 4
Uchwała w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody
„Nietoperek”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: uchwała w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony
dla Rezerwatu Przyrody „Nietoperek”.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Nietoperek”, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 9 głosach za-, 1 przeciwnym-, 5 wstrzymującym-,
Do pkt. 5
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.
Pani Anna Osuch – inspektor w referacie finansów poinformowała, iż niniejsza uchwała ma
służyć zmianie poprzedniej uchwały w tej sprawie, gdyż tamta zawierała błąd literowy.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza, która
stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-, 1 wstrzymującym-,
Do pkt. 6
„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.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek udzielił głosu radnej Pani Beacie
Kochanowskiej – Przewodniczącej komisji budżetu i finansów, która omówiła poszczególne
zmiany z planie dochodów i wydatków budżetowych gminy Lubrza i tak:
DOCHODY
Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 70 298,00 zł.
Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 22 746 734,00 zł.
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Kwota dochodów obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w wysokości 1 298 500,00 zł.
WYDATKI
Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 72 158,00 zł.
Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 27 382 413,00 zł.
Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w wysokości 1 298 500,00 zł.
DEFICYT
Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 635 679,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i wolnych środków.
Budżet po zmianach:
Dochody
22 746 734,00 zł
Wydatki
27 382 413,00 zł
Deficyt
4 635 679,00 zł
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 12 głosach za-, 3 głosach wstrzymujących-,
Do pkt. 7
„Uchwała w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Lubrza.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Uchwała sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Lubrza
Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy, która poinformowała, iż to że
Rada Gminy nie przyjęła powyższej uchwały na poprzedniej sesji nie załatwiła sprawy,
a wręcz przeciwnie, gdyż wzrosły koszty za przechowywanie samochodu na parkingu
strzeżonym. Pozytywna strona jest to, iż Gmina może wystąpić do Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska o zwrot poniesionych kosztów za utylizację pojazdu.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
przejęcia pojazdu na własność Gminy Lubrza, która stanowi załącznik do protokołu i poddał
pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 15 głosach za-,
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Do pkt. 8
„Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w
drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza, na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy odczytała wniosek telefonii cyfrowej (firma
Telmach – sieć Play) na wydzierżawienie działki w obrębie wsi Mostki pod budowę wieży
komunikacyjnej oraz instalacji urządzeń.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy poinformowała, że telefonia
zaproponowała 800 zł miesięcznie za dzierżawę tej działki.
Radny Pan Jan Chmielewski zaproponował aby koszt dzierżawy działki wynosił 1000zł + vat.
Radny Pan Jan Chmielewski zaproponował aby koszt dzierżawy działki wynosił 1200zł + vat.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowani
wniosek radnego Pana Jana Chmielewskiego aby koszt dzierżawy działki wynosił 1000zł +
vat.
- wniosek został przyjęty przy 11 głosach za-, 3 przeciwnym-, 1 wstrzymującym-,
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 15 głosach za-,
Do pkt. 9
„Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w
drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza, na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy odczytała wniosek Pana Michała Skóry
o wydzierżawienie zgody na dzierżawę działki położonej w obrębie wsi Mostki pod
działalność gospodarczą związana z agroturystyką i hodowla ryb.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek omówił położenie działki i kanału
znajdującego się na tej działce.
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Radna Pani Zofia Rusiniak zapytała czy będzie dostęp do linii brzegowej dla wszystkich.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Skonieczek poinformował, że będzie dostępny ale
nie dla wędkarzy.
Radny Pan Piotr Kaczkowski zapytał czy jest możliwość aby wykorzystać ten teren dla
gminy.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza odpowiedział, iż jest to teren
trudnodostępny i prowadzenie działalności gospodarczej w tym miejscu jest trudne.
Radny Pan Jan Chmielewski zaproponował, aby uzupełnić dokumentacje dotyczącą
dzierżawy tej działki o opinię właściciela działki sąsiadującej i odłożyć podjęcie decyzji na
następna sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek poddał pod głosowani
wniosek radnego Pana Jana Chmielewskiego, aby uzupełnić dokumentacje dotyczącą
dzierżawy tej działki o opinię właściciela działki sąsiadującej i odłożyć podjęcie decyzji na
następna sesję.
- wniosek został przyjęty przy 15 głosach za-,

Do pkt. 10
„Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy odczytała wniosek Państwa Reginy
i Ryszarda Ambrożaków o wyrażenie zgody na sprzedanie budynku gospodarczego na
własność.
Radny Pan Stanisław Kendzia poprosił o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku, gdyż
Państwo Ambrożakowie od wielu lat użytkują ten budynek i ponoszą koszty utrzymania
budynku.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy powiedziała, iż podjęcie uchwały o
zbyciu to jedna rzecz, a forma zbycia to druga rzecz. Wójt powinien ogłosić przetarg
ograniczony do mieszkańców budynku przy ulicy 3-go Maja 19.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 15 głosach za-,
Stan radnych 13/15 (radny Pan Jan Chmielewski i radna Pani Ewa Górska opuścili salę
obrad)
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Do pkt. 11
„Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy odczytała wniosek Agencji Nieruchoności
Rolnych o wyrażenie zgody w formie oświadczenia na nieodpłatne przeniesienie praw
własności wnioskowanej działki (położenie geodezyjne – Gmina Lubrza; położenie
terytorialne – Niesulice/Gmina Skąpe) na rzecz Gminy Skąpe.
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał dlaczego nie można było w ten sposób przejąć plaży
w miejscowości Tyczyno.
Pani Danuta Hołowaty – inspektor w Urzędzie Gminy poinformowała, iż w tej chwili
Agencja Nieruchomości Rolnych wystąpiła o podział tej działki w Tyczynie. Część działki
przekazuje do Nadleśnictwa, a część działki pozostawia sobie.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu opinii.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał opinię w sprawie
zaopiniowania wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie
Wlkp., która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
- opinia została przyjęta przy 9 głosach za-, 4 głosach wstrzymujących-,
Stan radnych 14/15 (radny Pan Jan Chmielewski powrócił na salę obrad)
Do pkt. 12
„Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełazy na lata
2010-2016.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Przełazy na lata 2010-2016.
Pan Krzysztof Rosiński – inspektor w Zakładzie budżetowym EKO-FORT wyjaśnił, iż chodzi
o miejscowość Przełazy. Aby ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, która będzie
obejmowała zagospodarowanie parku, stworzenie miejsc parkingowych i dojścia do plaży
wraz z oświetleniem, potrzebny jest dokument w formie niniejszej uchwały. Wykonanie
niniejszych prac planuje się na lata 2010 – 2011.
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 Przełazy na lata 2010-2016, która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
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- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Do pkt. 13
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej w 2011 roku od
Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
odcinka drogi gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach III edycji
Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 -2011.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek przeszedł do następnego
punktu w porządku obrad tj.: uchwała w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy
finansowej w 2011 roku od Powiatu Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach
III edycji Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 -2011.
Nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek odczytał uchwałę w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia woli przyjęcia pomocy finansowej w 2011 roku od Powiatu
Świebodzińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi
gminnej nr 003002 F Nowa Wioska - Bucze” w ramach III edycji Programu Wieloletniego
pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
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:
 Podjęto prace nad dokumentacją do budżetu gminy Lubrza i sprawozdania z jego
wykonania.
 Przygotowanie umów i aneksów związanych z pozyskiwaniem środków na
budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mostkach oraz Skanalizowanie i
Zwodociągowanie północnej części Gminy Lubrza (Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska – 3 mln 054 tyś. zł; PROW – 580 tyś. zł; Bank
Gospodarstwa Krajowego – 2 mln 970 tyś zł)
 Spotkanie z przedstawicielem Międzynarodowych Targów Poznańskich, którzy są
organizatorem targów EKO LAS w miejscowości Mostki.
 Spotkanie dotyczące dożynek 2010 w gminie Lubrza.
 Przygotowano i zorganizowano 13. edycję imprezy pn. „Nocy Nenufarów”.
 29 czerwca br. gmina Lubrza została laureatem w rankingu Europejska Gmina,
Europejskie Miasto jako 3. w województwie lubuskim.
 Spotkanie dotyczące odnowy miejscowości Przełazy.
 Wybrano w konkursie i zatrudniono Dyrektora Zakładu Budżetowego EKOFORT.
 Spotkanie w sprawie organizacji obchodów z okazji 65 – lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowej Wiosce.
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Zorganizowano imprezy pn. „Nocki przy bunkrze” przy Pętli Boruszyńskiej.
Zorganizowano powszechny spis rolny w gminie Lubrza.
Uczestnictwo w obradach komisji budżetu i finansów.

Pan Mirosław Ociepa – Dyrektor Zakładu Budżetowego EKO-FORT powiedział, że
związku z tym, iż od niedawna sprawuje swoją funkcje i dopiero zapoznaje się z
dokumentami i zaistniałymi sytuacjami nie jest w stanie odnieść się do stanu ubytków wody.
Pan Krzysztof Rosiński – inspektor w Urzędzie Gminy w Lubrzy poinformował, że liczba
turystów odwiedzających Pętlę Boryszyńską wyniosła na koniec sierpnia 2009 – 12 300,
a na koniec sierpnia 2010 – 11 000.

Do pkt. 15
„Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami”.
 Uczestnictwo w obradach komisji budżetu i finansów.
Do pkt. 16
„Interpelacje i wnioski radnych.”
Radny Piotr Kaczkowski - Boryszyn





Zmobilizowanie przedsiębiorcy wykonującego inwestycję dot. skanalizowania i
zwodociągowania m. Boryszyn do uporządkowania (udrożnienia) dróg wewnętrznych
i gminnych.
Zobligowanie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie do usunięcia korzeni po
wyciętych drzewach w tzw. parku Boryszyn, oraz nasadzenie nowego drzewostanu.
Ponowienie prośby z sesji z dnia 23-04-2010 o umiejscowienie 3 koszy w m.
Boryszyn.
Wycięcie krzewów przy skrzyżowaniu dróg w Boryszynie w celu odsłonięcia znaków
drogowych.

Do pkt. 17
„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
25 czerwca 2010r. Wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Do pkt. 18
„Dyskusja i wnioski.”
Pan Kazimierz Krajczynski – Radny powiatu świebodzińskiego poinformował, iż z końcem
września br. zostanie oddane do użytku centrum edukacyjne. Przekształcono Pałac w spółkę
prawa handlowego. Poinformował o przycinkach drzew na terenie gminy Lubrza (Staropole,
Boryszyn, Lubrza). Wykonano zabezpieczenie szyn na moście.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza zwrócił się do Pana Radnego
Powiatowego o stawiennictwo u Starosty w sprawie oznakowania poziomego na odcinku
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drogi relacji Lubrza – Boryszyn.
Pani Barbara Orkisz – sołtys wsi Bucze poprosiła o rozważenie znaku UWAGA- DZIECI
przy placu zabaw, który znajduje się przy ruchliwej drodze.
Radny pan Stanisław Kendzia poruszył temat bezdomności w gminie Lubrza. Zaproponował
aby zaadoptować wolnostojący budynek w miejscowości Bucze z przeznaczeniem dla osób
dotkniętych bezdomnością. Ponadto poruszył problem z utrzymaniem czystości
i zaśmieceniem terenu przy jeziorze w miejscowości Buczyna
Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy poinformowała o konieczności złożenie przez
radnych oświadczeń majątkowych ze stanem majątkowym na 2 miesiące przed końcem
kadencji, który przypada 12.11.2010r.
Pan Eugeniusz Chamarczuk – Wójt Gminy Lubrza poinformował, że Gmina wystąpiła do
Agencji nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przekazanie budynku w Bucze wraz
z środkami na remont.
Radny Pan Jan Pilczuk powiedział, aby w miejscu nad jeziorem, o którym mówi radny Pan
Stanisław Kendzia ustawić tablice zakazujące wysypywania śmieci, gdyż przykładem ze
Staropola tablice takie dają pozytywny rezultat.
Stan radnych 13/15 (radny Pan Jan Pilczuk opuścił salę obrad)
Do pkt. 19
„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 9 głosach za-,
4 wstrzymujących-,
Do pkt. 20
„Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Lubrza.”
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Lubrza Pan
Ryszard Skonieczek zakończył obrady XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza.
Posiedzenie zakończono o godzinie 1430.

Protokołowała
Anna Jezierska
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