PROTOKÓŁ IV/2011r.
z przebiegu obrad IV sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 18 lutego 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 900 do 15:00
W sesji udział wzięło 15 radnych na stan 15.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto uchwały nr od IV/24/2011r. do IV/31/2011r.
Ponadto w sesji udział wzięli:
Ryszard Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza
Helena Domagała- Skarbnik Gminy,
Katarzyna Przewłocka – Sekretarz Gminy,
Alina Słowikowska – protokolant

1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski otworzył IV zwyczajną sesję
Rady Gminy Lubrza, stwierdził prawomocność posiedzenia.
Następnie zapytał czy radni wnoszą zmiany do porządku obrad. Radny Szymczak Marek
zaproponował przesunięcie pkt.5 -podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Mostki na lata 2011-2017 i 6,- podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Przełazy na lata 2011-2017 po pk-cie 11- podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie
komunalne Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przedstawił proponowany
porządek obrad.
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja z prac Wójta między sesjami.
4. Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami
5.

Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
Gminy Lubrza.

6.

Podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

7.

Podjęcie uchwały w spr zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2011.

8.

Podjecie uchwały w spr zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubrza na lata 2011-2020

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza

10. Podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełazy na
lata 2011-2017
11. Podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki na
lata 2011-2017.

12. Podjęcie uchwały w spr zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mostkach.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
16. Dyskusja i wnioski.
-

stan radnych 14/15

Porządek obrad został przyjęty przy 14 głosach za.
Odnośnie pkt. 3.
Informacja z prac Wójta między sesjami.
Do przekazania informacji z prac wójta między sesjami zobowiązał się Pan Ryszard
Skonieczek – Wójt Gminy Lubrza. Wójt poinformował radnych , że w ciągu tego okresu
między sesjami, wydarzyło się dużo, odbył wiele spotkań i rozmów, w których poruszano
zarówno sprawy bieżące gminy , a także ważne tematy związane z działalnością Gminy i tak:
 likwidacja szkoły w Mostkach .Wójt uczestniczył w spotkaniu semestralnym z
nauczycielami i rodzicami w Mostkach, gdzie przedstawił sposób na rozwiązanie
problemu szkoły- przekształcenie szkoły w placówkę niepubliczną, prowadzoną przez
Stowarzyszenie utworzone przez nauczycieli.
 24stycznia spotkanie z dyrektorami szkół i GOK-u- temat ferii zimowych.
Organizacją ferii
zimowych zajął się GOK - zaproponowano młodzieży szkolnej:
- zwiedzanie bunkrów,
- wjazd do Gorzowa na lodowisko Słowianka. Wójt osobiście spotkał się z dziećmi w
czasie ferii, czytał im bajki uczestniczył w wspólnie z dziećmi w ciekawych zajęciach. Były
to ferie inne niż zwykle, do Lubrzy przyjechały też dzieci z Mostek i Boryszyna.
W GOK-u została naprawiona instalacja elektryczna.
 spotkanie z posłem Materną- poruszano sprawę dróg, szkół, dyżury poselskie
 spotkanie z Komendantem Policji – omawiano temat likwidacji komisariatu w
Lubrzy. Komendant poinformował, że dzielnicowi rewirowi będą dojeżdżać do
miejsca ze Świebodzina.
 spotkanie z dyrektorem PKS-u w Świebodzinie- w sprawie opłat za dowożenie
uczniów do szkół, wynegocjowano bonusy na dodatkowe wyjazdy dzieci – np.
wycieczki .
 spotkanie w ENEI w Świebodzinie- konserwacja oświetlenia dróg gminnych, chodzi
o zaoszczędzenie kosztów energii. Wójt poinformował iż podjęto decyzje o
wyłączaniu lamp na terenie gminy z wyjątkiem Mostek , w godz. od 24:00 do 3:00,
daje to oszczędność około 1 tys. zł w skali m-ca. Zaoszczędzone środki około 12 tys.
przeznaczymy na stację ujęcia wody w Mostkach i Boryszynie.
 spotkanie z dyr. Lisieckim w Międzyrzeczu- rozmowy dotyczyły utworzenia
wspólnego szlaku , trasy napowierzchniowej – przejście od Boryszyna do Pniewa,
powstał pomysł na bilet bonusowy , wspólny dla zejścia w obu obiektach – w ten
sposób byłaby to wzajemna promocja .

 LOT –Wójt poinformował , że są prowadzone rozmowy w celu reaktywacji
działalności Stowarzyszenia LOT, gdyż istnieje możliwość pozyskania dodatkowych
środków przez LOT. Na 21.02. br. zaplanowano pierwsze spotkanie LOT-u,
 spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy , na którym omawiano sprawy bieżące
gminy,
 w sprawie Zlotu Miłośników Fortyfikacji odbyło się kilka spotkań , na których
omawiano kształt i formę imprezy,
 wyjazd do Zielonej Góry wraz z Panią Małgorzatą Kubiak Dyr Szkoły w Mostkach,
w sprawie projektu, który szkoła wygrała,
 26.01.br.-uczestnictwo w otwarciu biura europosła Pana Liberadzkiego,
 uczestnictwo w Konwencie Wójtów , Burmistrzów i Starostów- przewodniczącym
Konwentu został Wadim Tyszkiewicz z Nowej Soli,
 01.02 br.-spotkanie robocze w Gminie Skąpe- sprawy bieżące,
 02.02. br.-wyjazd do Sulęcina – dotyczył Lokalnej Grupy Rybackiej, chodzi o budowę
drogi w Nowej Wiosce , istnieje możliwość pozyskania środków przez LGR,
 10.02.br.-spotkanie z Wiceburmistrzem Międzyrzecza- sprawa MRU,
 16.02.br.- wyjazd do Wolsztyna- propozycja organizacji wspólnego rajdu rowerowego
na Pętli Boruszyńskiej,
 spotkanie Kaławie i Pniewie z rolnikiem , którego pola są niszczone przez tzw. dzikie
rajdy, konieczne jest wytyczenie szlaków dla uczestników rajdów,
 wyjazd do Zielonej Góry do PKP w sprawie przejęcia nieczynnego torowiska
prowadzącego ze Staropole do Pętli Boruszyńskiej,
 kilka wyjazdów z Panem M . Sławskim Inspektorem Urzędu Gminy po terenie
gminy, lustracja prowadzonych inwestycji, sprawa niszczenia dróg przez wykonawcę,
 Nowa Wioska – oględziny zerwanego mostku przy kanale,
 spotkanie z Dyrektorem EKO-FORT-u –chciał odejść, jednak po rozmowie zostaje,
jest to osoba kompetentna i odpowiednia na to stanowisko.
Następnie Pan Wójt Ryszard Skonieczek podziękował radnym i sołtysom za aktywność i
zaangażowanie oraz zachęcił do dalszego działania.
Odnośnie pkt. 4
Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami
- uczestnictwo w spotkaniach w miejscowościach Nowa Wioska i Mostki- w szkole,
- spotkanie robocze na posiedzeniu Komisji Oświaty,
- sprawy organizacyjne dotyczące prac Rady- tzn.
 sprawa uczestnictwa w Sesjach,
 terminy składania uchwał,
 nacisk na pracę w komisjach- szczegółowo na dany temat, sprawozdania i
wnioski, informacja dla radnych, a na sesjach ma być zawarta esencja całości.
Odnośnie pkt. 5
Podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na
terenie Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego
punktu obrad tj. podjęcie uchwały w spr zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich na terenie Gminy Lubrza. Głos zabrała Pani Katarzyna Przewłocka
Sekretarz Gminy Lubrza, która poinformowała radnych , że wybory sołtysów i rad
sołeckich muszą się odbyć w ciągu 3 m-cy od zakończenia kadencji. Terminy
wyboru sołtysów są podane na stronie internetowej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubrza, która stanowi załącznik
do protokołu i poddał pod głosowanie:

- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za;
Odnośnie pkt. 6
Podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad
tj. podjęcie uchwały w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
Pan Krzysztof Gadawski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z
posiedzenia Komisji Rewizyjnej- który stanowi załącznik do protokołu, a także zapoznał
radnych z harmonogramem pracy komisji na rok 2011.
Radny Pan Stanisław Kendzia zaproponował by poszerzyć kontrole komisji o rozliczenie
imprez plenerowych, tj. Zlot Miłośników Fortyfikacji- m-c wrzesień, i Noc Nenufarów – m-c
październik.
Pani Helena Domagała Skarbnik Gminy stwierdziła, że opracowanie wniosku o udzielenie
absolutorium, należy przesunąć na m-c kwiecień, w związku ze zmianą terminu absolutorium
na m-c czerwiec. Natomiast kontrolę Stowarzyszeń z wykorzystania udzielonych dotacji na
m-c marzec.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok po wniesionych poprawkach,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie :
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za;
Odnośnie pkt. 7
Podjęcie uchwały w spr zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2011.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2011.
Pani Helena Domagała Skarbnik Gminy , wyjaśniła zmiana uchwały budżetowej wynika z
różnicy w interpretacji przez RIO dot. § 4- do planowanego deficytu dodajemy zaciągane
pożyczki.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy na rok 2011, która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod
głosowanie :
W trakcie obrad wyszedł jeden radny.
- uchwała została przyjęta przy 13 głosach za;
Odnośnie pkt. 8
Podjecie uchwały w spr zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubrza na lata 2011-2020
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza
na lata 2011-2020.
Pani Skarbnik poinformowała , że zmiana uchwały WPF jest spowodowana podobną sytuacją
jak uchwała budżetowa tzn. stanowisko RIO , szczegółowo omówiła zmianę w pkt-cie 12,
załącznika Nr1 do uchwały i zaznaczyła , że budżet pozostaje bez zmian.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie :zmiany
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2011-2020, która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie.
W trakcie obrad wrócił jeden radny.
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za;

Odnośnie pkt. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza.
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
mienie komunalne Gminy Lubrza.
Pan Marek Szymczak Przewodniczący Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami, wyjaśnił iż sprzedaż dotyczy działek na których wybudowane są stacje
transformatorowe, wynika to z kwestii uregulowania praw własności do tych gruntów i takie
sytuacje występują także w innych gminach.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza,
która stanowi załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie :
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za;
Odnośnie pkt. 10
Podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełazy na lata
2011-2017
Przewodniczący Rady Gminy pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełazy na lata 20112017.
Pani Katarzyna Przewłocka Sekretarz Gminy wyjaśniła iż chodzi tu o program unijny
„Odnowa Wsi”, jest szansa na pozyskanie dużych pieniędzy , ale warunkiem złożenia
wniosku jest przedłożenie podjętej uchwały. W związku z tym odbyły się spotkania z
mieszkańcami wsi, gdzie mieszkańcy mieli możliwość wniesienia swoich uwag i propozycji
do planu odnowy miejscowości. W Przełazach mieszkańcy stwierdzili, że jest jeszcze
potrzeba budowy parkingów, chodników , propozycje zostały ujęte w planie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przełazy na lata 2011-2017, która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie :
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za;
Odnośnie pkt. 11
Podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki na lata 20112017
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w spr zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki na lata 20112017.
W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy Pan Ryszard Skonieczek, który poinformował
radnych, że plany odnowy miejscowości były konsultowane z mieszkańcami wsi .Wszelkie
propozycje i decyzje, które padały ze strony mieszkańców wzięto pod uwagę. W Mostkach z
uwagi na to , że to większa miejscowość powstanie nowoczesny budynek, z możliwością
rozbudowy, wielofunkcyjny, w którym znajdą swoje siedziby min centrum kulturalne,
ośrodek zdrowia, OSP, Koło Gospodyń, oświata.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mostki na lata 2011-2017, która stanowi
załącznik do protokołu i poddał pod głosowanie :
- uchwała została przyjęta przy 14 głosach za;

Godzina 11:45 przybył radny Pan Jan Kaniecki stan radnych 15/15
Odnośnie pkt. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mostkach.
Pan Przewodniczący Piotr Kaczkowski przywitał nowo przybyłych gości na sesję, nauczycieli
i rodziców uczniów ze szkoły w Mostkach, przedstawicieli prasy i radia.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przeszedł do następnego punktu obrad tj.
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mostkach.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Lubrza Pan Ryszard Skonieczek, stwierdził,
w ostatnim czasie szkoła Mostki- to temat który wywołuje emocje i jest to zrozumiałe,
szczególnie jeżeli chodzi o rodziców i nauczycieli z tej szkoły. Temat ten jest to problem
który dotyczy nas wszystkich i tylko wspólnie możemy sobie z tym poradzić. Pod
głosowanie poddajemy uchwałę intencyjną, likwidujemy coś po to , by powstało coś nowego,
my nie zamykamy szkoły, tylko przekształcamy. Następnie Pan Wójt przedstawił warianty
przekształcenia szkoły :
1.W placówkę niepubliczną :
- Stowarzyszenie zawiązane przez nauczycieli zarządza szkoła,
- otrzymuje subwencję oświatową
- Gmina pokrywa wydatki rzeczowe- energia ,opał, woda, kanalizacja
 planujemy budowę wielofunkcyjnego budynku w Mostkach min. świetlica, jako bazę
wyjściową z możliwością dobudowy szkoły i przedszkola
 redukcja etatów
 zejście z kosztów ( utrzymanie obiektu- pałacu jest bardzo kosztowne ,nieuchronny
remont kapitalny, a gminy na to nie stać)
 zawiązać społeczny komitet budowy szkoły- zasadne jest budowa małej szkoły,
2.Jeżeli nie będzie chętnych do prowadzenia szkoły
- zostawimy klasy 1-3, „O” i przedszkole w Mostkach jako filię szkoły w Lubrzy, klasy
4-6 będą dojeżdżać do Lubrzy;
- jeżeli na to nie będzie zgody to ostateczny wariant , wszystkie dzieci ze szkoły w
Mostkach będą dowożone do Lubrzy.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Piotr Kaczkowski otworzył dyskusję odnośnie
podejmowanej uchwały, zgodnie ze sporządzoną listą chętnych do wzięcia udziału w
dyskusji.
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Szkoły w Mostkach Pani Małgorzata Kubiak.
Pani Dyrektor powiedziała, że o zamiarze likwidacji szkoły dowiedziała się 2 dni przed
feriami, wcześniej nikt z nią na ten temat nie rozmawiał- był to dla niej szok, jej spotkania w
gminie dotyczyły tylko kwestii projektu. Przytoczyła fakt , że szkoła Mostki wygrała projekt
– jest to kwota -300tys. zł. na zajęcia wyrównawcze dla dzieci, środki te należy wykorzystać
w ciągu 1,5 roku. Pani Kubiak wyraziła obawę, że jeżeli szkoła przestanie istnieć to
poniesiemy z tego tytułu konsekwencje, i pieniądze te trzeba będzie zwrócić. W związku z
tym zaapelowała do radnych o to by przynajmniej jeszcze przez rok nie podejmowali tej
uchwały. Pani Dyrektor zapewniała też, że - liczba dzieci w szkole będzie rosła , a nie malała,
- budynek wcale nie jest w takim złym stanie,
- poziom nauczania też nie jest najgorszy,
- szkoła to również czynnik kulturalny, oświatowy i ludzki.

Skarbnik gminy Pani Helena Domagała sprostowała obawy Pani Dyrektor dotyczące utraty
środków z projektu, w przypadku przekształcenia lub likwidacji placówki. Zapewniła, że
projekt będzie realizowany , bez względu na to, czy szkoła będzie publiczna , czy też
niepubliczna.
Następny głos w dyskusji zabrała Pani Barbara Podwyszyńska nauczycielka w szkole w
Toporowie i Mostkach. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na jakość pracy nauczycieli w
szkole w Mostkach, ich zaangażowanie i poświęcenie dla dzieci, nie zważając na informacje
o likwidacji placówki pojawiające się już od dawna. Sprawa dojazdu dzieci też nie jest
obojętna, dzieciom dojeżdżającym jest ciężko.
Pani Ewelina Żarska Dyrektorka Niepublicznego Przedszkola w Mostkach powiedziała
o utrudnieniach związanych z założeniem placówki niepublicznej, gdyż wszystkie instytucje
nadzoru stawiają wyższe wymogi niż placówkom publicznym . Będzie także problem z
pozyskaniem odpowiedniej kadry, przy zatrudnianiu nauczycieli na umowę o pracę, gorsze
warunki niż w karcie nauczyciela.
Następnie wystąpiła przedstawicielka ZNP Pani Bogumiła Ligodzka i zaapelowała o to by
szkołę w Mostkach utrzymać, nie likwidować. Podkreśliła , że szkoła ta posiada tradycje,
wykwalifikowaną kadrę i przede wszystkim mieć na uwadze dobro dzieci- dojazdy są
uciążliwe dla dzieci.
Kolejnymi uczestnikami w dyskusji byli przedstawiciele rodziców dzieci uczących się w
szkole w Mostkach. Rodzice starali się podkreślić jak ważną rolę spełnia szkoła w ich
środowisku, jako jedyna placówka kulturalno-oświatowa w miejscowości. Podkreślali też
trudności związane z dojazdami dzieci, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci młodsze. Dzieci w
miejscowej szkole są przypilnowane i pod dobra opieką.
Sołtys wsi Mostki Pan Adam Krzywina zaproponował by powołać specjalny zespół, który
zajmie się problemem edukacji w gminie, a do rozmów o szkole w Mostkach wrócić za rok.
Pani Urszula Machalska- nauczycielka i koordynator projektu powiedziała, że nauczyciele
opowiadają się za szkoła publiczną, przynajmniej na rok, do czasu realizacji projektu, a nowa
także publiczna.
Pani Katarzyna Przewłocka Sekretarz Gminy powiedziała, zwracając się do Pani Dyrektor
Kubiak, że o problemach związanych ze szkołą – liczebność dzieci dowiedziała się zbyt
późno, gdyż rozmowy na ten temat były prowadzone już w poprzedniej kadencji rady.
Demografia niestety nie działa na korzyść szkoły, gdyż z danych ewidencji ludności wynika ,
że 40% dzieci należących terytorialnie do szkoły, uczęszcza do innych placówek.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek podsumowując dotychczasową dyskusję zauważył, że
dyskusja potoczyła trochę nie w tym kierunku, więcej mówiło się o etatach nauczycieli, a nie
o dzieciach, czy rozmawiamy o szkole dla nauczycieli, czy o szkole dla dzieci.
Przewodniczący Komisji Oświaty, kultury i Sportu Pan Jan Kaniecki poinformował o
posiedzeniu komisji w dniu 09 lutego, którego głównym tematem była sprawa przekształcenia
szkoły w Mostkach. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do protokołu
.Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski udzielił głosu w dyskusji
radnym.
Pan Maciej Flejsierowicz- przybliża się do zdania Pana Sołtysa, najpierw należy zacząć od
rozmów, dopiero potem podejmować decyzję, odłożyć sprawę na rok należy dać czas
rodzicom i nauczycielom na rozmowy i podjecie decyzji.
Pan Krzysztof Gadawski- zapytał czy w momencie przekształcenia placówki w szkołę
niepubliczną , czy będzie istniała możliwość powrotu do publicznej, odpowiedź Pani
Sekretarz,- tak zawsze jest taka możliwość, następne pytanie dotyczyło liczby dojeżdżających
obecnie dzieci do szkoły w Mostkach, odpowiedź Pani Dyrektor - na 35- dzieci dojeżdża 19
dzieci.

Pani Joanna Piercewicz - jako radna i jednocześnie nauczyciel ,wyraziła obawę, że skoro
gminie się nie opłaca prowadzić szkoły, to jak dla osoby prywatnej będzie to opłacalne, w
niepublicznej szkole, niezbędna będzie redukcja zatrudnienia, czy znajdą się chętni
nauczyciele do pracy w takiej placówce.
Pan Stanisław Kuczyński – wyszedł z propozycją, że skoro reformować szkoły, to
wszystkie, gdyż utrzymanie szkół jest zbliżone w kosztach odłożyć decyzję na rok.
Pani Ozimkowska- zapytała jakie koszty będzie ponosiła Gmina, jeżeli szkoła będzie
niepubliczna. Pani Helena Domagała Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina będzie
współuczestniczyć w prowadzenie szkoły, pokrywając koszty związane z utrzymaniem
budynku.
Pan Jan Pilczuk- zapytał jak to się ma podjęcie uchwały intencyjnej, do tej już właściwej
uchwały o likwidacji szkoły i w jakim terminie ona będzie podjęta. Pani Katarzyna
Przewłocka Sekretarz Gminy odpowiedziała, że po podjęciu uchwały intencyjnej, jest ona
przesyłana do Kuratorium Oświaty do uzgodnienia, rodzicom wysyłamy informację o
zaistniałej sytuacji i zostaje nam 6 m-cy do rozmów i uzgodnień.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski przed przystąpieniem do
głosowania omawianej uchwały, odczytał Art.25a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym, który mówi, że:” Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie
ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.” Zgodnie z tym artykułem radna
Pani Joanna Piercewicz, która jest nauczycielem w Szkole Podstawowej w Mostkach, została
wyłączona z głosowania nad uchwałą.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski odczytał uchwałę w sprawie zamiaru
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach. , która stanowi załącznik do
protokołu i poddał pod głosowanie :
- uchwała została przyjęta przy 8 głosach za; 2 przeciw i 4 wstrzymujących;
Odnośnie pkt. 13
Interpelacje i wnioski radnych
Przewodniczący Pan Piotr Kaczkowski zwrócił się do sołtysów z prośbą , by byli takimi
łącznikami między gminą a mieszkańcami i na bieżąco przekazywali wszelkie uwagi i
informacje z terenu, np. dotyczące wykonywanych prac inwestycyjnych, niszczenie dróg z
powodu prowadzonych prac ziemnych.
Sołtys Nowej Wioski Pani Lidia Okopna ,odczytała pismo skierowane do Wójta , z zebrania
wiejskiego w Nowej Wiosce, które stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt. 14
Odpowiedzi na interpelacje
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lubrza pan Piotr Kaczkowski przedstawił wnioski
i odpowiedzi na wnioski z sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.
-wnioski i odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik do protokołu.
Odnośnie pkt. 15
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony godzinę przed sesją, bez jego
odczytywania
-protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przy 15 głosach za-,

Odnośnie pkt. 16
Dyskusja i wnioski.
Pan Jan Kaniecki przedstawił prośbę mieszkańców o wydłużenie czasu pracy Urzędu Gminy
do godzin popołudniowych ,jeden dzień w tygodniu.
Pan Maciej Flejsierowicz wypowiedział się w sprawie otrzymywania materiałów na sesję w
terminie, aby uzasadnienia były dołączane do uchwał, a także by radni byli informowani o
pracach komisji.
Pani Ewa Graff poprosiła aby informacje o sytuacji dotyczącej szkoły Mostki przekazywać
radnym na bieżąco.
Pani Joanna Piercewicz przedstawiła utrudnienia jakie mają dzieci dojeżdżające z Zagórza,
wysiadają na skrzyżowaniu Bucze-autobusy liniowe PKS.
Wójt Pan Ryszard Skonieczek zauważył, że często problemy są wynikiem braku przepływu
informacji, tak jak w kwestii dowozu dzieci, którą na pewno da się rozwiązać w
porozumieniu z PKS-em.
Skarbnik Gminy Pani Helena Domagała, wyjaśniła, że Gmina odstąpiła od przewozów
zamkniętych, zew względu na wysokie koszty, dzieci dojeżdżające korzystają z autobusów
liniowych, a opieka nad nimi jest uzgodniona z przewoźnikiem.
Pan Stanisław Kendzia zaproponował, by w ramach oszczędności lampy uliczne zapalać np. o
godzinę później.
Pan Marek Szymczak przybliżył temat przejęcia gruntu od ANR w miejscowości Tyczyno,
chodzi o teren plaży. W grę wchodzi w zasadzie tylko kupno, a przejęcie jest raczej
niemożliwe. Wójt Pan Ryszard Skonieczek poinformował, że w tej sprawie odbędzie się
spotkanie w Urzędzie Gminy z wszystkimi zainteresowanymi.
Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Krajczyński radny powiatowy, przedstawił informację
dotyczącą naprawy drogi powiatowej Ługowo-Lubrza. Starostwo zakupiło masę bitumiczną i
w miarę jak warunki pogodowe pozwolą droga sukcesywnie będzie naprawiana . Odniósł się
także do sprawy ustawienia znaku drogowego, przejście dla pieszych przy mostku w Nowej
Wiosce, że przedstawi to Komisji ds.Bezpieczeństwa utworzona przy starostwie, w której
gestii leżą tego typu sprawy.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Kaczkowski podziękował za udział w obradach sesji
oraz dokonał oficjalnego zamknięcia IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza.
Protokołowała:
Alina Słowikowska
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