PROTOKÓŁ II/2010r.
z przebiegu obrad II sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 6 grudnia 2010r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 1300 do 1520
W sesji udział wzięło 14 radnych na stan 15.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto uchwały nr od II/08/2010r. do II/12/2010r.
Ponadto w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Ryszard Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza
Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
Kamila Ognista - protokolant
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski otworzył II zwyczajną sesję
Rady Gminy Lubrza, stwierdził prawomocność posiedzenia.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

4.

2. Ustalenie porządku obrad.

5.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010
rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza.
6. Podjecie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lubrza.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw oświaty, turystyki , sportu
i kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Dyskusja i wnioski.
11. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy.
- porządek obrad został przyjęty przy 14 głosach za Odnośnie pkt. 3
„Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta”
Pan Piotr Kaczkowski -Przewodniczący Rady Gminy Lubrza poinformował zebranych, że
przystępujemy do złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta. Odczytam rotę
ślubowania, następnie proszę o powtórzenie roty oraz potwierdzenie słowem „ślubuję”.
Ślubowanie może być zakończone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
Proszę wszystkich o powstanie odczytam rotę..
„Obejmując urząd wójta gminy Lubrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”.
Pan Ryszard Skonieczek złożył ślubowanie kończąc rotę słowami „ślubuję tak mi dopomóż
Bóg”
Następnie Pan Piotr Kaczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza stwierdził, że
Pan Ryszard Skonieczek składając wobec Rady Gminy ślubowanie objął obowiązki
Wójta Gminy Lubrza.
Następnie głos zabrał Pan Ryszard Skonieczek – nowo wybrany Wójt Gminy Lubrza, który
podziękował za wybór i przedstawiła swój plan zadań, które chciałby zrealizować w czasie
swojej kadencji.
Odnośnie pkt.4
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2010 rok”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetowych na rok 2010..
Głos zabrała Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, która omówiła zmiany w
planie dochodów i wydatków oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym i tak:
DOCHODY:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 14 852,00 zł
Spowodowane to było między innymi:
- w rozdziale 80195 § 2030 otrzymanie dotacji celowych 4 647,00 zł-,
- w rozdziale 85216 §2030 otrzymanie dotacji celowej na zasiłki stałe 7 700,00 zł
WYDATKI:
Zwiększył się plan wydatków o kwotę: 14 852,00 zł
Spowodowane jest to między innymi:
- przekazaniem dotacji dla zakładu budżetowego Eko – Fort w kwocie 12 937,00 zł.
- w rozdziale 60016 § 6050 wydatki na remont dróg gminnych na kwotę 24 858,00 zł
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 22 931 326,00
Wydatki: 27 495 115,00
Deficyt:
4 563 789,00
Radny Pan Stanisław Kuczyński zapytał jakie drogi będą remontowane za kwotę tych 24 058
zł.

Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza, aby odpowiedzi udzielił pan Mirosław
Sławski inspektor w Urzędzie Gminy.
Pan Mirosław Sławski inspektor w Urzędzie Gminy w Lubrzy poinformował, że kwota którą
musimy zapłacić dotyczyła w części remontu dróg gminnych, a w części ich utwardzenia czy
połatania między innymi w Nowej Wiosce.
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za-, 6 wstrzymujących
Odnośnie pkt.5
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza”.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Lubrza
Radny Pan Krzysztof Gadawski zapytał jakie wynagrodzenie miał poprzedni Wójt.
Pani Katarzyna Przewłocka – sekretarz Gminy Lubrza odpowiedział, że 7680 zł brutto.
Następnie radny pan Stanisław Kendzia zaproponował wynagrodzenie Wójta w kwocie 7659
zł, na które składać się mają:
- wynagrodzenie zasadnicze 4200 zł;
- dodatek funkcyjny 1500 zł;
- dodatek za wieloletnią prace w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego: tj. 420 zł wynika to z lat pracy (podstawa świadectwa pracy)
- dodatek specjalny w wysokości 27 % wynagrodzenia zasadniczego – 1539 zł
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza, która stanowi załącznik do
protokołu i poddał ja pod głosowanie.
-uchwała została przyjęta przy 14 głosach za-,
Odnośnie pkt.6
„.Podjecie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lubrza”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. : podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
W dalszej swojej wypowiedzi zaproponował, aby Komisja do spraw utrzymania czystości i
porządku składała się z 4 członków, – wniosek został przyjęty przy 14 głosach za,

1.
2.
3.
4.

Zgłoszono następujące kandydatury:
radna Barbara Orkisz– wyraziła zgodę na pracę w komisji rewizyjnej,
radny Stanisław Kendzia – wyraził zgodę na pracę w komisji rewizyjnej,
radny Jan Szeremeta - wyraził zgody na pracę w komisji rewizyjnej,
radna Małgorzata Ozimkowska – wyraziła zgodę na pracę w komisji rewizyjnej.

Stwierdzono, że do pracy w komisji do spraw utrzymania czystości i porządku zostało
zgłoszonych 4 radnych.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę
w sprawie powołania komisji do spraw utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubrza w składzie:
- radna Barbara Orkisz
- radny Stanisław Kendzia
- radny Jan Szeremeta - radna Małgorzata Ozimkowska , która stanowi załącznik do protokołu i poddał ja pod
głosowanie.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,Odnośnie pkt. 7
„Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw oświaty, turystyki sportu i
kultury. ”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj. : podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji do spraw oświaty,
turystyki sportu i kultury. ” W dalszej swojej wypowiedzi zaproponował, aby komisji do
spraw oświaty, sportu i turystyki składała się z 5 członków – wniosek został przyjęty przy 14
głosach za,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zgłoszono następujące kandydatury:
radny Jan Kaniecki – wyraził zgodę na pracę w komisji,
radna Joanna Piercewicz- wyraziła zgodę na pracę w komisji,
radny Stanisław Kuczyński - wyraził zgodę na pracę w komisji
radny Dawid Galimski - wyraził zgodę na pracę w komisji,
radny Ewa Graff - wyraził zgodę na pracę w komisji,
radny Jan Pilczuk - wyraził zgodę na pracę w komisji,
Następnie poddano pod głosowanie zgłoszone kandydatury : komisji do spraw oświaty,
turystyki , sportu i kultury
1.radny Jan Kaniecki – 13 głosów za-, 1 wstrzymujący
2.radna Joanna Piercewicz- 13 głosów za-, 1 wstrzymujący
3.radny Stanisław Kuczyński – 12 głosów za-, 2 wstrzymujące
4.radny Dawid Galimski - 11 głosów za-, 3 wstrzymujące
5.radny Ewa Graff – 11głosów za-, 3 wstrzymujące
6.radny Jan Pilczuk -, 5 głosów za-, 9 wstrzymujących

1.
2.
3.
4.
5.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, ze do składu komisji do spraw oświaty,
turystyki , sportu i kultury zostali wybrani następujący radni:
radny Jan Kaniecki
radna Joanna Piercewicz
radny Stanisław Kuczyński
radny Dawid Galimski
radna Ewa Graff

Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał i poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw oświaty, turystyki , sportu i kultury w
składzie:
1. radny Jan Kaniecki
2. radna Joanna Piercewicz
3. radny Stanisław Kuczyński
4. radny Dawid Galimski
5. radna Ewa Graff
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,
Odnośnie pkt. 8
„Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw planowania przestrzennego i
gospodarki nieruchomościami.”
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu
w porządku obrad tj.: podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji do spraw planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. W dalszej swojej wypowiedzi zaproponował,
aby komisji do spraw oświaty, sportu i turystyki składała się z 4 członków – wniosek został
przyjęty przy 14 głosach za,
Zgłoszono następujące kandydatury:
radny Marek Szymczak – wyraził zgodę na pracę w komisji do spraw planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.”
1. radny Marek Szymczak – wyraził zgodę na pracę w komisji
2. radny Jan Pilczuk- wyraziła zgodę na pracę w komisji,
3. radny Krzysztof Gadawski - wyraził zgodę na pracę w komisji
4. radna Barbara Orkisz - wyraziła zgodę na pracę w komisji,
5. radny Krzysztof Szaj - wyraził zgodę na pracę w komisji,
6. radna Małgorzata Ozimkowska - wyraziła zgodę na pracę w komisji,
Następnie poddano pod głosowanie zgłoszone kandydatury : komisji do spraw planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
1. radny Marek Szymczak – 13 za-, 1 wstrzymujący
2. radny Jan Pilczuk-, 10 za-, 4 wstrzymujące
3. radny Krzysztof Gadawski – 11 za-, 3 wstrzymujące
4. radna Barbara Orkisz - 4 za -, 10 wstrzymujących
5. radny Krzysztof Szaj – 9 za-, 5 wstrzymujących
6. radna Małgorzata Ozimkowska -, 6 za-, 8 wstrzymujących
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, ze do składu komisji, zostali wybrani
następujący radni:
1. radny Marek Szymczak
2. radny Jan Pilczuk
3. radny Krzysztof Gadawski
4. radny Krzysztof Szaj
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał i poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie: powołania komisji do spraw planowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami w składzie:

1.
2.
3.
4.

radny Marek Szymczak
radny Jan Pilczuk
radny Krzysztof Gadawski
radny Krzysztof Szaj
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za,

Odnośnie pkt.9
Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad tj. interpelacje radnych Rady Gminy.
Radny Pan Krzysztof Szaj zapytał się o projekt odnowa wsi dla miejscowości Przełazy,
którego realizacja miała rozpocząć się w 2010 roku.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza odpowiedziała, że projekt jest gotowy ale
musimy czekać na możliwość złożenia wniosku czyli czekamy na termin ogłoszenia naboru.
Radny Stanisław Kuczyński zapytał panią Skarbnik ile kosztowała wiata przystankowa
postawiona w Mostkach.
Pani Helena Domagała – Skarbnik Gminy Lubrza poinformowała, że w tej chwili nie wie
musi sprawdzić to w dokumentach i udzieli tej odpowiedzi po sprawdzeniu.
Odnośnie pkt.10
„Dyskusja i wnioski”
Głos zabrał Pan Zbigniew Kołodziej radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, podziękował
za oddane na niego głosy, pogratulował wyboru nowemu Wójtowi oraz poinformował
radnych, że chciałby uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.
Radny Krzysztof Gadawski zapytał czy sesje nie mogłyby rozpoczynać się od godziny 1300. w
odpowiedzi padały różne propozycje ale jednak przeważająca większość opowiedziała się za
godziną 900. Przesądzającym był argument Radnej Pani Barbary Orkisz, która stwierdziła, że
jeżeli radni będą mieli jakieś pytania do poszczególnych pracowników Urzędu to po 1500
byliby oni niedostępni.
Protokołowała:
Kamila Ognista

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kaczkowski

