PROTOKÓŁ I/2010r.
z przebiegu obrad I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 2 grudnia 2010r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 1300
W sesji udział wzięło 15 radnych na stan 15.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto uchwały nr od I/01/2010r. do I/07/2010r.

1.
2.
3.

Ponadto w sesji udział wzięli:
Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
Kamila Ognista - protokolant.
Otwarcia sesji dokonał radny senior pan Jan Szeremeta zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.).
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy
może obradować i podejmować uchwały.
Powitał serdecznie radnych i zaproszonych gości.
Przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodniczący obrad radny senior pan Jan Szeremeta poprosił wszystkich o powstanie, a
następnie odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie, każdy radny wyczytany z imienia i nazwiska wypowiedział słowo „ślubuję”.
Przewodniczący obrad radny senior pan Jan Szeremeta stwierdził, że wszyscy radni obecni na
sesji w dniu dzisiejszym złożyli ślubowanie.
Odnośnie pkt. 3
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest ustalenie porządku obrad I
sesji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad radny senior pan Jan Szeremeta, poinformował, że nastąpiła
zmiana w porządku obrad polegająca na wykreśleniu punktu tj. złożenie przez nowo
wybranego Wójta ślubowania wobec Rady Gminy. Następnie oddał głos sekretarz gminy pani
Katarzynie Przewłockiej, która poinformowała, że w związku z zamieszaniem
wprowadzonym interpretacjami przepisów przez Państwową Komisje Wyborczą początkowo
ślubowanie nowo wybranego Wójta miało odbyć się na tej samej sesji co ślubowanie nowo
wybranych radnych. Jednak ostatnia otrzymana informacja z Delegatury Wyborczej w
Zielonej Górze mówi, że zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym objęcie
obowiązków wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Ślubowanie składa
się w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji wyborczej w
Monitorze Polskim o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.. A zatem bieg 7 dniowego
terminu rozpoczął się 29 listopada 2010r. Ponadto sesję, na której ślubowanie złoży nowo
wybrany Wójt może zwołać tylko nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Lubrza,
dlatego punkt ten musiał zostać zdjęty z porządku obrad
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
powołanie komisji Skrutacyjnej,
prezentacja kandydatów,
przeprowadzenie głosowania tajnego,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
powołanie komisji Skrutacyjnej,
prezentacja kandydatów,
przeprowadzenie głosowania tajnego,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6. Złożenie przez nowo wybranego Wójta ślubownia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej i wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/241/2010 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010r.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Dyskusja i wnioski.
14. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
Radny Pan Stanisław Kendzia złożył wniosek, aby pkt. 11 to jest podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010r. został wykreślony z porządku
obrad i przeniesiony na kolejna sesję, aby nowi radni mieli możliwość lepszego zapoznania
się z uchwałą.
Przewodniczący obrad radny Pan Jan Szeremeta poddał pod głosowanie radnego pana
Stanisława Kendzi.
- wniosek został przyjęty przy 15 głosach za-,
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANACH
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
powołanie komisji Skrutacyjnej,
prezentacja kandydatów,
przeprowadzenie głosowania tajnego,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
powołanie komisji Skrutacyjnej,
prezentacja kandydatów,
przeprowadzenie głosowania tajnego,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej i wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/241/2010 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
10. Interpelacje i wnioski.
11. Dyskusja i wnioski.
12. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący obrad radny senior pan Jan Szeremeta poddał pod głosowanie
porządek obrad .
- porządek obrad został przyjęty przy 15 głosach za Odnośnie pkt.4
„Wybór Przewodniczącego Rady Gminy”.
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1) Radny pan Stanisław Kendzia zaproponował radnego pana Piotra Kaczkowskiegowyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy,
Następnie przystąpiono do powołania komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
W skład komisji skrutacyjnej zaproponowano:
1) Radnego Jana Kanieckiego – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,
2)

Radnego Jana Pilczuk – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej,

3) Radnego Dawida Galimskiego – wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Poddano pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej – skład komisji został przyjęty przy 15
głosach za.

Następnie przewodniczący obrad pan Jan Szeremeta przedstawił uchwałę w sprawie
powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w składzie:
1) Radny Jan Kaniecki
2)

Radny Jan Pilczuk

3) Radny Dawid Galimski
i podał pod głosowanie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za , 2 wstrzymujących
Członkowie komisji skrutacyjnej wyłonili spośród siebie Przewodniczącego, którym został
radny pan Jan Kaniecki, który omówił pokrótce zasady tajnego głosowania oraz rozdał karty
do głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Jan Kaniecki odczytał
protokół z wyboru Przewodniczącego, podając wynik głosowania – radny pan Piotr
Kaczkowski otrzymał 13 głosów za.. Karty do głosowania i protokół głosowania stanowią
załącznik do protokołu z sesji.
Następnie Przewodniczący obrad radny senior pan Jan Szeremeta odczytał uchwałę w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, która stanowi załącznik do protokołu i
poddał pod głosowanie
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-, 1 wstrzymującym
Rada Gminy wybrała na przewodniczącego bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym pana Piotra Kaczkowskiego.
Od tej chwili obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski.
Podziękował za wybór i zaufanie.
Odnośnie pkt.5
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1) Radny pan Stanisław Kuczyński zaproponował radnego pana Stanisława Kendzie wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
Radny pan Jan Pilczuk zaproponował radną panią Barbarę Orkisz - wyraziła
zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy,
nie zgłoszono następnych kandydatur.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej pan Piotr Jan Kaniecki omówił pokrótce zasady tajnego
głosowania oraz rozdał karty do głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Jan Kaniecki odczytał
protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego, podając wynik głosowania – pani Barbara Orkisz
uzyskala 5 głosów za-, a pan Stanisław Kendzia otrzymał 10 głosów za-,. Karty do
głosowania i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie.
2)

-uchwała została przyjęta przy 15 głosach za-,
Rada Gminy wybrała na wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w
głosowaniu tajnym pana Stanisława Kendzie.
Odnośnie pkt.6
„Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej i wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. : podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej i
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Następnie. oddał głos sekretarz gminy pani Katarzynie Przewłockiej, która poinformowała że
zgodnie z § 84 Statutu Gminy Lubrza Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego,
oraz dwóch członków, a Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

1.
2.
3.
4.

Zgłoszono następujące kandydatury:
radny Krzysztof Gadawski – wyraził zgodę na pracę w komisji rewizyjnej,
radny Maciej Flejsierowicz – wyraził zgodę na pracę w komisji rewizyjnej,
radny Jan Pilczuk – nie wyraził zgody na pracę w komisji rewizyjnej,
radna Marek Szymczak – wyraził zgodę na pracę w komisji rewizyjnej.
Stwierdzono, że do pracy w komisji rewizyjnej zostało zgłoszonych 4 radnych z czego jeden
nie wyraził zgody na prace w tej komisji. Tak więc do składu komisji zostali zgłoszeni:
1. radny Krzysztof Gadawski
2. radny Maciej Flejsierowicz
3. radna Marek Szymczak
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski poddał pod
głosowanie skład komisji rewizyjnej, który został przyjęty przy 14 głosach za-, 1
wstrzymującym
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Pan Krzysztof Gadawski przy 15 głosach za-,
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę
w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, która stanowi załącznik do protokołu i poddał ja pod głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 15 głosach za,Odnośnie pkt. 7
„Podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. : podjęcie uchwały w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu i
Finansów.
W dalszej swojej wypowiedzi zaproponował, aby Komisja Budżetu i Finansów składała się z
5 członków, jak w poprzedniej kadencji – wniosek został przyjęty przy 15 głosach za,
Zgłoszono następujące kandydatury:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

radna Ewa Graff – wyraziła zgodę na pracę w komisji,
radny Jan Pilczuk - wyraził zgodę na pracę w komisji,
radna Barbara Orkisz - wyraziła zgodę na pracę w komisji,
radny Jan Szeremeta - wyraził zgodę na pracę w komisji,
radny Krzysztof Szaj - wyraził zgodę na pracę w komisji,
radna Małgorzata Ozimkowska - wyraziła zgodę na pracę w komisji,
radna Joanna Piercewicz - wyraziła zgodę na pracę w komisji,
radny Jan Kaniecki – wyraził zgodę na pracę w komisji
Następnie poddano pod głosowanie zgłoszone kandydatury do Komisji Budżetu i Finansów:
1. radna Ewa Graff – 10 głosów za-,5 wstrzymujących
2. radny Jan Pilczuk – 12 głosów za-, 2 przeciw-, 1 wstrzymujący-,
3. radna Barbara Orkisz – 5 głosów za-, 1 przeciw-, 9 wstrzymujących-,
4. radny Jan Szeremeta – 10 głosów za-, 1 przeciw-, 4 wstrzymujące-,
5. radny Krzysztof Szaj – 11głosów za-, 2 przeciw-, 2 wstrzymujące-,
6. radna Małgorzata Ozimkowska – 5 głosów za-, 2 przeci-, 8 wstrzymujących
7. radna Joanna Piercewicz – 9 głosów za-, 6 wstzrymujących-,
8. radny Jan Kaniecki – 12 głosów za-, 3 wstrzymujace

1.
2.
3.
4.
5.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, ze do składu Komisji Budżetu i Finansów
zostali wybrani następujący radni:
radna Ewa Graff
radny Jan Pilczuk
radny Jan Szeremeta
radny Krzysztof Szaj
radny Jan Kaniecki
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał i poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie powołania stałej komisji Budżetu i Finansów w składzie:
1. radna Ewa Graff
2. radny Jan Pilczuk
3. radny Jan Szeremeta
4. radny Krzysztof Szaj
5. radny Jan Kaniecki
- uchwała została przyjęta przy 15 głosach za,
Odnośnie pkt. 8
Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania.
Następnie głos zabrała Pani Kamila Ognista – inspektor w Ośrodku pomocy Społecznej w
Lubrzy, która wyjaśniła, iż podjecie uchwały jest podyktowane zmianą ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie1 sierpnia. Określa ona zadania,
które realizuje Gmina poprzez powołanie i prace w Zespole Interdyscyplinarnym, a Rada

Gminy ma określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał i poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
- uchwała została przyjęta przy 15 głosach za,
Odnośnie pkt.9
„Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/241/2010 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/241/2010 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Lubrza
Następnie głos zabrała Pani Helena Domagała - Skarbnik Gminy Lubrza, która odczytała
uchwałę nr 370/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Nr XL/241/2010
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r., która stanowi załącznik do protokołu. Uchwała
stwierdza nieważność dwóch załączników do uchwały Rady Gminy. W jednym załączniku
jedna ze stawek jest wyższa od maksymalnej, natomiast w drugim przypadku dla jednego
tonażu samochodu ciężarowego ustalono dwie różne stawki. Poprosiła o przyjęcie uchwały.
Radny pan Krzysztof Gadawski zapytał czy stawki określone w tych załącznikach są bliższe
stawką minimalnym czy maksymalnym.
Pani Helena Domagała - Skarbnik Gminy Lubrza odpowiedziała, że są bliżej
maksymalnych stawek;
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał i poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XL/241/2010 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za, 1 wstrzymującym
Odnośnie pkt.10
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad tj. interpelacje radnych Rady Gminy. Następnie porosił radnych aby zapoznali się ze
statutem Gminy Lubrza, ponieważ znajomość zagadnień w nim określonych usprawni ich
prace.
Następnie głos zabrał radny Pan Stanisław Kuczyński, który zapytał o awarie pomp w
miejscowości Mostki dodając, że w wyniku awarii ścieki są wywożone przez prywatnych
przewoźników – jak długo potrwa awaria.

Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski zauważył, że jest to sprawa tematyczna i
w celu odpowiedzi poproszony zostanie na dyrektor Zakładu Budżetowego „EKO – FORT”
Radny Pan Stanisław Kuczyński poruszył również temat odśnieżania drogi krajowej w
miejscowości Mostki na odcinku skrzyżowania tej drogi z drogą gminną w wyniku czego
śnieg spychany przez pług z drogi krajowej tarasuje wyjazd z drogi gminnej na krajową.
Należało by zwrócić się do zarządu dróg krajowych aby odśnieżają ten odcinek drogi
krajowej odśnieżyli również ten wjazd drogi gminnej na krajową.
Pani Kataryna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza poinformowała, iż skontaktuje się
telefonicznie z dyrekcja dróg krajowych i porosi o rozwiązanie problemu.
Odnośnie pkt.11
„Dyskusja i wnioski”
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad tj. dyskusja i wnioski.
Sołtys miejscowości Staropole pan Grzegorz Iwanicki zapytał co z pługiem, którym w
ubiegłym roku odśnieżano drogi.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Ociepa – Dyrektor Zakładu Budżetowego „EKO-FORT”
który wyjaśnił przyczyny awarii przepompowni w miejscowości Mostki dodając, że awaria
będzie trwała jeszcze około dwóch tygodni, aż pompy nie wrócą z regeneracji. Dodał
ponadto, że usuwanie awarii to bardzo duży koszt, a do tego dochodzi jeszcze konieczność
zapłaty przewoźnikom wywożącym nieczystości beczkowozami. W kwestii odśnieżania
wyjaśnił, iż pług, którym odśnieżano drogi w ubiegłym roku był pożyczony i w tym roku
trzeba było go zwrócić i w tej chwili EKO-FORT odśnieża inny swoim pługiem innej
konstrukcji i musi sobie tak radzić. Na pewno dojedzie do wszystkich miejscowości Gminy
ale do każdej po kolei nie da rady być wszędzie od razu.
Radny pan Stanisław Kuczyński zauważył, ze właśnie na okoliczność awarii przepompowni
w magazynie powinny być zapasowe pompy oraz zakład budżetowy powinien mieć swój
beczkowóz co pozwoliłoby na pewne oszczędności.
Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy Lubrza, która
poinformowała o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych w terminie
30 dni od dnia złożenia ślubowania, a konsekwencją nie złożenia oświadczenia majątkowego
jest utrata mandatu radnego.
Przewodniczący Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji oraz
dokonał oficjalnego zamknięcia I zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza
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