Protokół nr X/2011
z przebiegu obrad X Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 28 czerwca 2011r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 13 radnych.
Ponadto w Sesji udział wzięli goście zaproszeni:
1. Zbigniew Barski

Wójt Gminy

2. Alicja Antkiewicz

Radca Prawny UG

3. Anna Kowaluk

Skarbnik Gminy

4. Jakub Piekarczyk

Kierownik Referatu UG

5. Ireneusz Solecki

Inspektor UG

6. Boguława Tulimowska

Kierownik Referatu UG

7. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

8. Aldona Robowska

Kierownik OPS

9. Alicja Kwiatkowka – Bąk

Inspektor UG

10. Roman Sikora

Radny Powiatu

11. Anna Piecha

Księgowa ZUK Polanowice

12. Beata Skowron

Dyrektor Szkoły

13.Halina śaczek

Dyrektor Szkoły

14. Henryk Sieradzki

Dyrektor Szkoły

15. Anna Andrzejewska

Dyrektor Szkoły

17. Iwona Reczek

Sołtys

18. Teresa Stadnik

Sołtys

19. Edyta Puchałko

Sołtys

20. Urszula Peron

Sołtys

21. Agnieszka Kowalczuk

Sołtys

22. Małgorzata Czernik

Sołtys

23. Henryk Gawron

Sołtys

24. Aniela Nesterowicz

Sołtys

Stan Rady Gminy to 15stu radnych, obecnych 13 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń.
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Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.

Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył X Sesję Rady Gminy o 10.40. Stan
Radnych 15 obecnych 13. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do podejmowania wszelkich
uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, Wójta,
pracowników Urzędu i zaproszonych gości. Poinformował, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
nagrywana, następnie przedstawił porządek obrad wprowadzając dwa dodatkowe punkty,
dotyczące uchwał które wpłynęły do Biura Rady na siedem dni przed planowaną X Sesją
Rady Gminy. Radny Darmach wystąpił z wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad
punktu dotyczącego przedłuŜenia dzierŜawy, gdyŜ sprawa nie została rozpatrzona na Komisji
Rolnictwa, z barku danych i osoby zainteresowanej postanowiono rozpatrzyć daną sprawę na
kolejnej Komisji Rolnictwa. Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod
głosowanie i ,wniosek został przegłosowany przez radnych 13 za, tj. jednogłośnie. Punkt ten
został skreślony z porządku obrad.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych udzielił Pan Jerzy Kwaśny Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej.
Jerzy Kwaśny Kierownik Referatu UG – w związku ze złoŜoną interpelacją przez radnego
Edwarda Szafrańskiego dotyczącą tłucznia, informuję, Ŝe tłuczeń zostanie dowieziony,
odnośnie interpelacji radnej Mirosławy Strzelbickiej dotyczącej chodnika przy drodze
wojewódzkiej, informuje, Ŝe wysłaliśmy pismo do zarządu Dróg Wojewódzkich i na to pismo
radna dostała odpowiedź jak i radna Anna Durawa, która składała interpelację dotycząca
drogi wojewódzkiej do Chlebowa. W nawiązaniu do interpelacji radnej Mirosławy
Strzelbickiej oraz radnego Szymona Naglika i radnego Daniela Zołoteńki, zostało wysłane
pismo do zarządu Dróg Wojewódzkich o ustawienie radaru oraz pismo do Policji, gdzie
dostałem odpowiedź, Ŝe radar jest niepotrzebny w tych miejscowościach.
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Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Wojciech Dębski – proszę osobę odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za rozwój
turystyki o przygotowanie informacji na temat czym się zajmuje w związku z turystyką.
Radny Edward Szafrański – złoŜył dwie interpelacje.
a) Rada Sołecka wsi Wałowice zwraca się z uprzejmą prośbą o spowodowanie ustawienia
znaków ograniczających szybkość jazdy do 40km/h na odcinku drogi gminnej od
skrzyŜowania z drogą wojewódzką do budynku przedszkola gminnego. Wymieniony odcinek
drogi juŜ od dawna kwalifikuje się do remontu, szybka jazda pojazdami mechanicznymi
stanowić moŜe zagroŜenie dla mieszkańców wymienionego rejonu.
Interpelacja została złoŜona takŜe na piśmie.
b) Rada Sołecka Wsi Wałowice zwraca się z prośbą o przekazanie na potrzeby naszej
miejscowości działki nr 40/2 na której znajduje się wiata postawiona w ubiegłym roku ze
środków funduszu sołeckiego. Ponadto na wymienionej działce moŜna postawić świetlicę
kontenerową.
Interpelacja została złoŜona takŜe na piśmie.
Radny Stanisław Fudyma – w imieniu mieszkańców Gubinka proszę o przeprowadzenie prac
wyrównujących dwóch odcinków dróg wewnętrznych / nie bitumicznych/ w tej miejscowości.
Interpelacja została złoŜona takŜe na piśmie.
Radny Daniel Zołoteńko i radny Szymon Naglik – w imieniu mieszkańców Nowej Wioski
zwracamy się z prośbą o:
- wyrównanie oraz utwardzenie tłuczniem dróg gminnych
- interwencję w sprawie nieprzejezdnej drogi Markosice/ Nowa Wioska,
- realizację budowy placu zabaw,
- pomoc w negocjacjach z operatorem w sprawie budowy linii tel. Wsi Nowa Wioska
(oraz innych wiosek pozbawionych Tel. Stacjonarnej),
- przycięcie koron drzew w miejscowości Nowa Wioska,
Interpelacja została złoŜona takŜe na piśmie.
Radny Krzysztof Irisik – chciałbym podziękować za poruszenie sprawy budowy chodnika w
Czarnowicach. Natomiast składam interpelacje dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców
miejscowości Czarnowice, po remoncie drogi wojewódzkiej droga ta stała się bardzo
ruchliwa, prędkość motocykli i nie tylko jest tak duŜa, Ŝe stwarza niebezpieczeństwo dla
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mieszkańców i uczniów naszej szkoły, dlatego proszę o reakcję w tej sprawie poprzez
kontrolę prędkości przez Policję, poniewaŜ spowalniacz który jest ustawiony przy szkole nie
daje bezpieczeństwa na drodze uczniom i mieszkańcom.
Radny Remigiusz Darmach – dostaliśmy harmonogram dróg dotyczący remontu, polegały
one tylko na wyrównaniu, wewnętrzne drogi w Starosiedlu są zapomniane, proszę o
interwencję w tej sprawie poniewaŜ opóźnienie w tej sprawie trwa juŜ dwa miesiące.
Radna Anna Durawa – w miejscowości Chlebowo przebiega droga powiatowa na której
ustawiony był znak ograniczający prędkość do 60 km/h, niestety znak przepadł dlatego proszę
o powiadomienie odpowiednie organy, aby znak ten postawić. Druga sprawa to droga
przebiegająca od Chlebowa do Chojny, znajduje się tam wąski pas drogi, który utrudnia
wymijanie gdyŜ pobocze tej drogi jest obniŜone, zjechanie z drogi jest niemoŜliwe, proszę o
interwencję w tej sprawie, aby pobocze drogi było uŜyteczne.
Radny Leszek Tomaszewicz – zgłaszam interpelacje w sprawie mieszkanki wsi Chęciny,
kiedy zostanie doprowadzona woda i dwie lampy do jej posesji. Następna sprawa to sprawa
dostarczenia trzech wywrotek tłucznia oraz równiarki do miejscowości Zawada, zapadnięte
pobocze i nierówna droga pozostała po budowie wodociągu oraz proszę o zgłoszenie do
Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi Zawada – Dobrzyń. W miejscowości Pole
proszę o ustawienie lampy przy posesji mieszkanki Pola ( p. ŁuŜycka). Do miejscowości
Grochów

proszę o dostarczenie jednej wywrotki tłucznia, woda która spływa z drogi

wałowickiej wpływa do prywatnej posesji mieszkańca Grochowa. Następna sprawa to sprawa
kontynuację wywozu opakowań plastikowych oraz pytanie o rozmowy z telekomunikacją o
telefonizację, mamy XXI wiek a niektóre wsie nie posiadają telefonu i Internetu.
Radny Krzysztof Irisik – na Komisji Zdrowia. Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady
Gminy odbyła się dyskusja na temat turystyki w naszej gminie. Pan Jakub Piekarczyk
kierownik Rolnictwa w Urzędzie Gminy przedstawił strategie na temat rozwoju gminy,
strategia ta przedstawia stan faktyczny gminy. Na Komisji padły stwierdzenia potrzeby
powołania Komisji która będzie w tym kierunku działać, poniewaŜ jedna osoba nie jest w
stanie stworzyć projekt turystyczny dla naszej gminy. RównieŜ były propozycje, aby podczas
trwania wakacji wyznaczyć ścieŜki rowerowe i szlaki turystyczne.
Radna Mirosława Strzelbicka – złoŜyła dwie interpelacje
a) w imieniu mieszkańców budynku mieszkalnego w miejscowości Stargard Gubiński 27 i
własnym, wnoszę o zainstalowanie lustra drogowego przy wyjeździe z posesji na drogę
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powiatową. Postawienie tego lustra jest konieczne i niezbędne ze względów bezpieczeństwa
ruchu drogowego w tym miejscu. KaŜdorazowa prośba wyjazdu z posesji ze względu na słabą
widoczność ( widoczność zasłania budynek mieszkalny), grozi kolizją drogową z pojazdami
poruszającymi się po tej drodze ( zwłaszcza z lewej strony posesji). Proszę o pozytywne
rozpatrzenie Naszej prośby, poniewaŜ Ŝycie i zdrowie ludzkie jest najwaŜniejsze.
b) interpelacja w sprawie obsady stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim – w imieniu pacjentów proszę Pana Wójta o
informację, jakie kroki zostały podjęte w związku ze złoŜonym, wypowiedzeniem z pracy
przez panią Dorotę Der – Rewiako – Dyrektora SP ZOZ i lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej – okres wypowiedzenia kończy się w dniu 31 sierpnia 2011 roku.
Proszę o odpowiedź na poniŜsze pytania:
- czy od 1 września 2011 roku SP ZOZ będzie funkcjonował w obecnej strukturze, tj. jako
publiczny (państwowy) zakład opieki zdrowotnej i czy będą funkcjonowały wszystkie 5
ośrodków zdrowia?
- czy planuje się ogłoszenie konkursu lub czy prowadzone są rozmowy z kandydatami na
stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim pełniącego jednocześnie funkcję
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
- czy są inne plany np. prywatyzacyjne związane z ośrodkami zdrowia na terenie Gminy
Gubin.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym z
uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji inwestycji zawartych w budŜecie
Gminy na rok 2011 w tym zamierzeń prac remontowych w szkołach z wykorzystanie
przerwy wakacyjnej.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – chciałbym pogratulować Państwu Irisikom za zdobycie
nagrody Laureat Oświaty Województwa Lubuskiego, jest to duŜe wyróŜnienie równieŜ dla
naszej gminy. Poproszono mnie takŜe o wręczenie podziękowań od Lubuskiego Kuratora
Oświaty dyrektorowi szkoły w

Chlebowie Pani Annie Andrzejewskiej Przewodniczącej

Rejonowej Komisji konkursu z języka rosyjskiego.
W ubiegłym tygodniu wpłynął wniosek z firmy PWE Gubin o określenie zakresu raportu
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia kopalni. Kopalnia przewiduje obszar miedzy
miejscowościami Grabice, Luboszyce, Sieńsk, Wielotów, Koperno, Witaszków. Wniosek ten
wysłałem radnym na pocztę email, ale niestety wszystkie wiadomości wróciły poniewaŜ radni
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nie odczytują wiadomości. Wniosek wpłynął do Wójta Gminy, czyli podejmę stosowną
decyzje w tej sprawie.
Sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
1. Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z dyr. Domalewskim
2. Spotkanie z panem Nadleśniczym
3. Uczestnictwo w Gimnazjadzie organizowanej w ZSP Gubin
4. Spotkanie z Radą Sołecką wsi BieŜyce
5. Spotkanie

z

biskupem

Regmontem

spotkanie

organizowane

w

Starostwie

Powiatowym
6. Konferencja Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze – energia odnawialna
7. Spotkanie z Sołtysami – dwa spotkania
8. Spotkanie z dyr. Zarządu Dróg Powiatowych p. Mielcarkiem
9. Spotkanie z Radą Sołecką wsi Łazy
10. Spotkanie i wizja lokalna w Gębicach w sprawie organizacji imprezy pod pomnikiem
11. Spotkanie z prezesem PUM w sprawie gospodarki śmieciowej
12. Sprawa sądowa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.
13. Udział w obchodach rocznicowych Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach
14. Udział w Zjeździe Gminnego OSP
15. Spotkanie z Ministrem i Radnymi Rządu Brandenburgii
16. Spotkanie z dyrektorami szkół gminnych
17. Udział w szkoleni RIO – kontrola zarządcza
18. Spotkanie ze Stowarzyszeniem PRO-Guben
19. Spotkanie wójtów w Urzędzie Gminy Bobrowice w sprawie gospodarki śmieciowej
20. Posiedzenie Społecznej Rady ZOZ
21. Udział w szkoleniu Kurierów
22. Spotkanie z Radą Sołecką wsi Starosiedle
23. Udział w Konwencie Wójtów Burmistrzów w Międzyrzeczu
24. Spotkanie z Radą Sołecką wsi Wałowice
25. Podsumowanie kursu organizowanego przez ODR w Kalsku – Z komputerem łatwiej
w gminie Gubin.
26. Udział w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum w Czarnowicach i w przedszkolu
w Wałowicach
27. Spotkanie z dyrektorem Euroregionu i uczestnictwo w wyborach do władz
Stowarzyszenia Sprewa-Nysa-Bóbr
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28. Udział w Sesji Lubuskiego Sejmiku – wręczenie Lauru Oświaty
Do punktu 5:
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy oraz przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji rewizyjnej z wykonania budŜetu za rok
2010.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy oraz
przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budŜetu za 2010r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – sprawozdanie z wykonania budŜetu omawiane było na
Komisjach, materiały dostali Państwo wcześniej. BudŜet na 2010 rok uchwalony został w
grudniu 2009 roku, określał on dochody 16 mln 940,000 tys. zł, wydatki 19 mln 740, 000 tys.
zł, i planowany deficyt w wysokości 2mln 800zł. W wyniku dokonanych zmian budŜetowych,
a było ich 7 jeśli chodzi o uchwały, a 16 jeśli chodzi o zarządzenia, plan dochodów został
powiększony o kwotę ponad 2mln zł, plan wydatków 70 tyś 740 zł, a planowany deficyt
zmniejszony o 2 mln 344, 000 tys. zł, dochody ostateczne które były w budŜecie na
31.12.2010r. zaplanowane były na kwotę 19 mln 350,902,00 zł wykonane w wysokości 19
mln 701 tys. 995 zł to stanowi 98,5% . Wydatki bieŜące zarówno bieŜące jak i majątkowe
były wykonane dobrze. Jeśli chodzi o strukturę tych dochodów, to dochody własne które
obejmują dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątków gminnych oraz
pozostałych dochodów

np. wydawania zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu, opłaty, odsetki,

zrealizowaliśmy na kwotę 4 mln 786,000tys. zł, i stanowią 25% naszych dochodów. Drugą
grupę stanowią transfery z budŜetu państwa, zrealizowaliśmy je w wysokości 13 mln
785,000tys.i stanowią ponad 72% naszych zrealizowanych dochodów. Otrzymaliśmy równieŜ
środki z innych źródeł na działania inwestycji , na działania własne i mamy zapisane w
dochodach własnych, były to środki z funduszy pomocowych w kwocie 500,000 tys, zł, na
świetlicę w Sękowicach i wydatki bieŜące jak i majątkowe zrealizowane w 90% i 90,5% ,
wydatki bieŜące 91% a wydatki majątkowe ponad 88%w stosunku do planu. Wśród tych
wydatków bieŜących i majątkowych były wydatki sołeckie, wydatki bieŜące były na 272 tys
zł, natomiast wydatki majątkowe 90 000,00 tyś. zł. Warto wspomnieć, Ŝe z tych wydatków
bieŜących, które zrealizowaliśmy na kwotę 17 mln zł, na zadania własne przeznaczyliśmy
ponad 78%, na zadania zlecone ponad 21%. Zadania według klasyfikacji budŜetowej zarówno
bieŜące jaki i majątkowe mieli państwo opisane w materiałach. RównieŜ warto wspomnieć, Ŝe
nie zrealizowaliśmy w zeszłym roku wydatki na kwotę 176 tys 500zł które były zapisane jako
7

wydatki nie wygasające z terminem realizacji do końca czerwca, wydatki te zostały
zrealizowane juŜ w pierwszym kwartale na kwotę 174 tys. 740zł.
Skarbnik Gminny Anna Kowaluk odczytała opinię RIO z wykonania budŜetu za 2010 rok.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – Skład Orzekający RIO w Zielonej Górze: Marek
Lewandowski – przewodniczący, Lidia Jaworska – członek, Iwona Porowska – członek, w
sprawie opinii o przedłoŜonym przez Wójta Gminy Gubin sprawozdaniu z wykonania
budŜetu za 2010 rok. Postanawia się wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania
budŜetu Gminy za 2010 rok. Uzasadnienie – Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno – prawnym przedłoŜone
przez Wójta sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Gubin za 2010 rok wraz ze
sprawozdaniami statystycznymi: Rb – 27S o dochodach budŜetowych, Rb – 28S o wydatkach
budŜetowych, Rb – 30 zakładów budŜetowych. Skład Orzekający stwierdza iŜ:
1. Sprawozdanie zostało złoŜone w obowiązującym terminie. Informację dotyczące planu
budŜetu po zmianach są zgodne z uchwałami i zarządzeniami budŜetowymi
2. dochody budŜetowe Gmina wykonała na kwotę 19.071.994,88 zł, tj. w 98,5% planu, w tym
dochody bieŜące w kwocie 17.928.224,73, dochody majątkowe w kwocie 1.143.770,15 zł.
3. Wydatki budŜetowe zostały wykonane w kwocie 18.002.904,90 zł. tj. w 90,9% planu, w
tym wydatki bieŜące w kwocie 16.912.865,00zł co stanowi 91,1% planu wydatków
bieŜących.
4. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.090.039,90 zł co stanowi 88,1%, w
stosunku do planu.
5. Gmina nie posiada długu i zobowiązań o których mowa w art. 170 ust.1 i 169 ust.1 ustawy
o finansach publicznych. BudŜet na 2010 r. został zaplanowany deficytem w kwocie
455.837,00 natomiast wykonanie budŜetu na koniec 2010r. zakończyło się nadwyŜką w
kwocie 1.069.089,98zł.
Skład Orzekający nie wnosi uwag do przedłoŜenia sprawozdania z wykonania budŜetu za
2010r.
Radny Wojciech Dębski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budŜetu za rok
2010.
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Radny Wojciech Dębski - Komisja Rewizyjna rady Gminy w Gubinie na posiedzeniu w dniu
08.06.2011r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z wykonania budŜetu Gminy za
2010r. i sprawozdanie finansowe za rok2010, zapoznała się z informacjami o stanie mienia
komunalnego, uwagami innych komisji, wynikami kontroli przeprowadzonej w Gminie
Gubin, a takŜe wyjaśnieniami Skarbnika Gminy. Uzasadnienie – po

przeanalizowaniu

sprawozdań z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok oraz planów zadań zleconych gminie z
zakresu administracji rządowej oraz porównaniu ich ze sprawozdaniami statystycznymi o
dochodach i wydatkach budŜetowych, sprawozdań o dotacjach i wydatkach z wykonania
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2010 rok, niezgodności Komisja
Rewizyjna nie stwierdziła. Oceniając realizację dochodów budŜetowych, które zostały
wykonane w 98,5% stwierdza się, Ŝe dochody były realizowane prawidłowo. Analizując
wykonanie wydatków budŜetowych stwierdza się, Ŝe zostały one wykonane w 90,9%, w
stosunku do planu. Gmina Gubin nie posiada długu i zobowiązań. BudŜet na 2010 rok, był
zaplanowany deficytem w kwocie 455,837zł, natomiast wykonanie budŜetu na koniec 2010
roku, zakończyło się nadwyŜką budŜetową w kwocie 1.069 089,98 zł. Jak wynika z
przeprowadzonych czynności kontrolno – rewizyjnych przez Komisję oraz ze złoŜonych
wyjaśnień przez Skarbnika Gminy, przyczyną nie wykonania planów w niektórych działach,
były

trudności

obiektywne

w

pełni

uzasadnione

oraz

działania

gospodarskie

i

oszczędnościowe. Podstawowe cele i zadania wg Komisji Rewizyjnej w tych działach zostały
osiągnięte i wykonane. Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu i budŜetu
gminy, Komisja rewizyjna rady gminy nie stwierdziła naruszenia przepisów o gospodarce
finansowej za 2010r. Plany dochodów i wydatków gminy za 2010rok wykazane w
przedłoŜonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu są zgodne z Uchwałami budŜetowymi,
podejmowanymi przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w ciągu roku
budŜetowego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami ustawowymi. Otrzymane dotacje z
zewnątrz wykorzystane były w sposób prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem. Wobec
powyŜszego Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gubin stawia wniosek o przyjęcie
przedłoŜonego przez Wójta Gminy Gubin sprawozdania z wykonania planu zadań
rzeczowych i budŜetu gminy Gubin za 2010rok.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło zarządził przerwę w obradach od godz.
11.30 do godz. 11.40.
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Do punktu 6:
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gubin za 2010r.
Radny Wojciech Dębski odczytał wniosek komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gubin za 2010 rok.
Radny Wojciech Dębski – wniosek o udzielenie Absolutorium dla Wójta Gminy Gubin za
2010 rok – uzasadnienie- w przedłoŜonym sprawozdaniu z wykonania z budŜetu gminy za
2010 rok wynika, Ŝe Wójt Gminy w ogólnym zarysie prawidłowo realizował zadania
finansowe i rzeczowe ujęte w budŜecie gminy na 2010rok, zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej. Świadczy o tym realizacja dochodów
które zostały wykonane w 98,5% tj. w kwocie 19.071 994,98 w tym dochody bieŜące w
kwocie 17.928 224,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1. 143 770,90 zł. Wydatki
budŜetowe gminy za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 18. 002 904,90 zł, tj. w 90,9%
planu, w tym wydatki bieŜące w kwocie 16. 912 865,00zł, co stanowi 91,1% planu wydatków
bieŜących, natomiast wydatki majątkowe zostały w kwocie 1.090 039,90 zł, co stanowi 88,1%
w stosunku do planu. Gmina nie posiada długu i zobowiązań. BudŜet na 2010 rok był
zaplanowany deficytem w kwocie 455.837,00 zł, natomiast wykonanie budŜetu na koniec
2010 roku, zakończyło się nadwyŜką w kwocie 1.069 089,98 zł. W trakcie realizacji budŜetu,
wprowadzono w nim istotne zmiany. Zmiany te, nie wynikały z przyczyn niewłaściwego
planowania, lecz miały związek z otrzymanymi dotacjami i innymi środkami na realizację
ujętych w planie zadań. Plan budŜetu i jego wykonanie za 2010 rok w/g Komisji Rewizyjnej
zrealizowany został w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami a nieliczne niewykonania
były niezaleŜne od Wójta Gminy Gubin prawidłowo i dobrze realizował zadania słuŜące
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności gminy.
Do punktu 7:
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji
Rewizyjnej Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk odczytała opinię wydaną przez Regionalna Izbę
Obrachunkową w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Gubin
dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi.
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Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Zielonej Górze w składzie: Marek Lewandowski – przewodniczący, Lidia Jaworska –
członek, Iwona Porowska – członek, postanawia wydać pozytywną opinię o wniosku komisji
rewizyjnej Rady Gminy Gubin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu
wykonania

budŜetu za 2010 r. Uzasadnienie – Skład Orzekający regionalnej Izby

Obrachunkowej w Zielonej Górze po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji rewizyjnej oraz w
oparciu o uchwałę Składu Orzekającego Nr 189/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. pozytywnie
opiniującą sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2010r. podziela stanowisko
wyraŜone w nadesłanym wniosku wraz z opinią wykonania budŜetu Gminy w 2010r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone przepisami art.270 ust.2 ustawy o
finansach publicznych.
Do punktu 8:
Dyskusja
W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.
Do punktu 9:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gubin za 2010
rok.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gubin za 2010 rok, i zarządził głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 10:
Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady X Sesji rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił:
a) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
b) projekt uchwały w sprawie w zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy w Gubinie z
dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budŜetowego.
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Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
c) projekt uchwały w sprawie dotacji dla Parafii p.w. Trójcy Świętej w Gubinie - przyjęta
głosami 13 – za, tj. jednogłośnie.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
d) projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
e) projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2011 roku przez Gminę pomocy finansowej
Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego „Program
przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009 – 2014 dla
dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych, będących mieszkankami Gminy
Gubin.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
f) projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Stargard Gubiński na sołectwo Stargard
Gubiński i Kujawa.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
g) projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Kujawa.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
h) projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Starosiedle na sołectwo Starosiedle i Sieńsk.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
i) projekt uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
j) projekt uchwały w sprawie sprostowania błędnego zapisu w uchwale nr XXXIX/181/2010
Rady Gubin z dnia 29 września 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
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k) projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na
własność gminy.
Uchwała została przyjęta głosami 12 – za, 1 – dym głosie wstrzymującym.
l) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2010r.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
m) projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 11:
Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/112/93 Rady
gminy z dnia 25 lutego 1993r. „dotyczącą przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVIII/112/93 Rady Gminy Gubin z dnia 25 lutego 1993r. w sprawie
przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”, i
zarządził głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 12:
Przedstawienie

i

przyjęcie

uchwały

w

sprawie

wyraŜenia

zgody

na

wydzierŜawienie/wynajem w trybie bezprzetargowym gruntu działki, połoŜonej w
obrębie wsi śenichów.
Punkt ten został zdjęty z porządku obrad, przez Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa
Zygadło, po wcześniejszym uwzględnieniu wniosku formalnego złoŜonego przez Radnego
Remigiusza Darmach i przegłosowaniu go przez Radę Gminy.
Do punktu 13:
Przyjęcie protokołu z odbycia IX Sesji Rady Gminy.
Radny Senior Stefan Turowski złoŜył wniosek o przyjecie protokołu bez odczytywania.
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Protokół z IX Sesji Rady Gminy został przyjęty 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 14.
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Sołtys miejscowości Wałowice Iwona Reczek zgłosiła potrzebę świetlicy dla mieszkańców
Wałowic, poniewaŜ nie mają miejsca do wspólnych spotkań. Zaproponowała postawienie
konteneru, z wyposaŜeniem socjalnym i sanitarnym, przedstawiła równieŜ projekt takiego
pomieszczenia.
Radny Edward Szafrański poparł Panią sołtys Iwonę Reczek.
Radny Henryk Ostapkowicz poinformował o braku środków w budŜecie Gminy na świetlice
w Wałowicach.
Sołtys miejscowości Gębice Henryk Gawron zgłosił problem wynikający ze słabego
przepływu informacji między Urzędem Gminy, a osobami zainteresowanymi głównie
sołtysami w sprawie obchodów Roku Kolbiańskiego, które będą miały miejsce w Gębicach.
Odpowiedzi na wniosek udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – sprawa z obchodami Roku
Kolbiańskiego nie jest jeszcze wyjaśniona, nie podjęliśmy na dzień dzisiejszych Ŝadnych
konkretnych działań więc nie ma potrzeby informowania o tym sołtysa, jeśli będą konkretne
decyzje to na pewno Państwa poinformujemy.
Do punktu 15:
Zakończenie posiedzenia Rady Gminy
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godzinie 14.00 zakończył obrady X Sesji Rady.
AN

Protokołujący

Przewodniczący
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