Protokół nr XI/2011
z przebiegu obrad XI Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 25 sierpnia 2011r.
Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 9 radnych.
Ponadto w Sesji udział wzięli goście zaproszeni:
1. Anna Kowaluk

Skarbnik Gminy

2. Leonard Tumiłowicz

Sekretarz UG

3. Ireneusz Solecki

Inspektor UG

4. Bogusława Tulimowska

Kierownik Referatu UG

5. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

6. Aldona Robowska

Kierownik OPS

7. Alicja Kwiatkowka – Bąk

Inspektor UG

8. Joanna Nestorowicz

Inspektor UG

9. Agnieszka Karykowska

Podinspektor UG

10. Roman Sikora

Radny Powiatu

11. Mariusz Jankowiak

Kierownik ZUK

12. Anna Andrzejewska

Dyrektor Szkoły

13. Edyta Puchałko

Sołtys

14. Henryk Gawron

Sołtys

15. Aniela Nesterowicz

Sołtys

16. Zbigniew Zaroda

Sołtys

17.Wiesław Hajnas

Sołtys

18.Piotr Eret

Sołtys

19.ElŜbieta BoŜyk

Sołtys

20.Małgorzata Łuszczyńska

Sołtys

21.ElŜbieta Patek

Sołtys

22.Wanda Rogielska

Sołtys

23.Edyta Zajkowska

Sołtys

24. Oleg Sanocki

Red. Wiadomości Gubińskich

Stan Rady Gminy to 15stu radnych, obecnych 9 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń.

Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył XI Sesję Rady Gminy o 10.40.
Stan Radnych 15 obecnych 9. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do podejmowania
wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych,
pracowników Urzędu i zaproszonych gości. Poinformował, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
nagrywana, następnie przedstawił porządek obrad wprowadzając trzy dodatkowe punkty,
dotyczące uchwał które wpłynęły do Biura Rady na siedem dni przed planowaną XI Sesją
Rady Gminy. Z braku obecności Wójta Gminy Zbigniewa Barskiego wyprowadził z porządku
obrad punkt 4 dotyczący informacji Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym z
uwzględnieniem stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012, a
takŜe zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu 7 dotyczącego
rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyraŜania zgody na wydzierŜawienie /
wynajem w trybie bez przetargowym gruntu działki, połoŜonej w obrębie wsi śenichów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie i wniosek został
przegłosowany przez radnych 9 za, tj. jednogłośnie. Punkt ten został skreślony z porządku
obrad.

Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.
Kierownik Referatu UG Jerzy Kwaśny – na ostatniej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28
czerwca 2011r. wpłynęły następujące interpelację; od radnego Stanisława Fudymy dotycząca
wyrównania dróg w miejscowości Gubinek, informuję Ŝe zgodnie z jego zaleceniem zadanie
zostało wykonane. Kolejna interpelacja od radnej Mirosławy Strzelbickiej dotycząca
ustawienia znaku na drodze powiatowej

przy posesji nr 27 w Stargardzie Gubińskim,

odbyliśmy spotkanie w tej sprawie z zarządem dróg powiatowych i zostało ustawione lustro.
Kolejna interpelacja od radnego Szymona Naglika oraz radnego Daniela Zołoteńki dotycząca
nawiezienia i utwardzenia tłuczniem drogi w miejscowości Markosice, została wykonana.
Wpłynął takŜe wniosek Sołtysa wsi Wałowice dotyczący drogi wojewódzkiej, wyrównanie

drogi do Chlebowa poprzez załatanie wszystkich nierówności, zostało to w części wykonane,
a do końca miesiąca będzie wykonane w całości.

Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Szymon Naglik – pierwsza interpelacja dotycząca mieszkańców wsi Kozów, w
którym wnioskuje o wydzielenie działki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa bądź obszar z
terenu gminy na ustanowienie placu zabaw. RównieŜ prośba mieszkańców tej samej
miejscowości o wysypanie tłucznia na drogę łączącą dwie części Kozowa oraz informacja na
temat budynków PGR, są zabezpieczone środki z funduszu sołeckiego, wystarczy ustalić
kwestię proceduralną aby przekazać własność tych budynków. Z rozbiórki budynków PGR
moŜna uzyskać materiały do równania dróg.

Druga interpelacja dotyczy mieszkańców

miejscowości Sadzarzewice, chodzi o zorientowanie się czy pojazdy PKS Zielona Góra mogą
dojeŜdŜać do terenu wsi, odległość do przystanku jaką muszą pokonywać teraz mieszkańcy
to ok. 1km. Interpelacja trzecia dotyczy mieszkańców miejscowości Polanowie, odcinek drogi
gminnej przy której stoją dwa domy, jest nieprzejezdny, mieszkańcy wnoszą o wyrównanie
drogi
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Radny Krzysztof Irisik – składam interpelację w imieniu mieszkańców Dobrzyń dotyczącą
sprawy sytuacji zbliŜającej się zimy, a dokładnie dotyczy odwadnia dróg czyli odprowadzenia
wody z tej wsi. Wiemy jaka była sytuacja w tamtym roku dlatego obawy mieszkańców są
trafne.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem stanu
przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
Punkt skreślony z porządku obrad.
Do punktu 5:
Informacja o aktualnej sytuacji i moŜliwości pozyskania środków pomocowych.
Joanna Nesterowicz – przygotowałam informację dotyczącą jakie środki dzisiaj moŜna
pozyskać, pytanie jest do państwa radnych w którym kierunku chcą państwo coś zrobić,
musimy zwrócić uwagę na Wieloletni Plan Inwestycyjny. Pierwszy nabór wniosków odbędzie
we wrześniu bieŜącego roku, nabór na wodociągi i kanalizację, aby złoŜyć wniosek

potrzebujemy dokumentację techniczną, niestety nie mamy na ten cel zabezpieczonych
środków w budŜecie, zwrot do 75% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu
terytorialnego, tutaj moŜemy pozyskać do 4 mln złotych, wnioskować moŜemy do 2013 roku.
W tym projekcie moŜemy budować tylko linię główną kanalizacji ale nie przyłącza poniewaŜ
nie są one kosztem kwalifikowanym dla gminy, koszt ponosi osoba która będzie się
przyłączała lub gmina pokryje we własnym zakresie.
Kilka tygodni temu wszedł Program rządowy o budowie kanalizacji i przydomowych
oczyszczalni ścieków, dofinansowanie to do 90% , nie mniej jednak 45% w formie dotacji i
45% w formie poŜyczki. Do 30 września jest nabór wniosków na drogi dojazdowe do pól, w
uzasadnieniu musimy udowodnić, Ŝe droga ta nie tylko prowadzi do pól nie tylko do
budynków. Dofinansowanie to 16 tyś zł do 1km drogi. W październiku odbędzie się nabór
wniosków na szkoły z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, szkoła w
Chlebowie ma juŜ zrobioną dokumentację. Jeśli chodzi o projekty miękkie to w dalszym
ciągu są to projekty typowo społeczne z udziałem partnera ze strony niemieckiej. RównieŜ z
projektów odbędą się szkolenia z działalności nierolniczej w miejscowości Drzeńsk Wielki i
Wałowice.
Anna Durawa – pytanie do lokalnej grupy działania, imprezy które są organizowane
cyklicznie np. DoŜynki lub Dzień Chłopa w róŜnych miejscowościach naszej gminy mogą
wpisać się w taki projekt i uzyskać dofinansowanie?
Joanna Nesterowicz – niestety nic nie słyszałam na ten temat.

Do punktu 6:
Informacja Przewodniczącego Rady o pracy i reprezentowaniu Rady na zewnątrz w
okresie I półrocza 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło - odbyło się dziewięć Sesji Rady Gminy
w tym dwie nadzwyczajne. Godnie reprezentowałem Radę Gminy na 30 imprezach gdzie
brałem udział. Zaczęło się to juŜ w styczniu gdzie reprezentowałem naszą Radę przy
wręczeniu nagród przez Klub Kobiet NiezaleŜnych, w tym samym miesiącu brałem udział w
spotkaniu Przewodniczących Rad Gmin w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze,
kolejne spotkanie to spotkanie ze stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. RównieŜ
brałem udział w obchodach dwudziestolecia współpracy Gubin – Guben, razem z Wójtem
Gminy spotkaliśmy się z przedstawicielami pobliskiej Gminy Niemieckiej. W lutym odbyłem
spotkanie z mieszkańcami Jazowa, brałem równieŜ udział w debacie na temat

zagospodarowania funduszy gubińskich. W marcu reprezentowałem naszą Radę w Starostwie
Powiatowym, wręczyłem takŜe od Rady dwa puchary dla najlepszych Strzelców naszej gminy
w zorganizowanym

turnieju na hali sportowej. W miesiącu marcu spotkałem się z

mieszkańcami miejscowości Sękowice a następnie z mieszkańcami Gubinka, 24 marca
brałem udział w obchodach rocznicowych Radia Gubin. W kwietniu odbyłem spotkanie z
mieszkańcami Kaniowa, a takŜe razem z Wójtem Gminy brałem udział na konsultacjach
Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa lubuskiego zorganizowanych w
Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Na początku miesiąca maj spotkałem się z
biskupem Diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w sprawie obchodów roku Maxymiliana
Kolbe, które odbędą się 24 września w Gębicach. W dniach 17 i 18 maja spotkałem się z
sołtysami, 17 maja podziękowaliśmy sołtysom poprzedniej kadencji, a 18 maja
pogratulowaliśmy sołtysom nowej kadencji. 14 maja spotkałem się ponownie z biskupem
Diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w sprawie obchodów roku Maxymiliana Kolbe,
podczas spotkania utworzono zespoły do pracy w przygotowaniach obchodów. Następnie
brałem udział w obchodach 50 - lecia Gimnazjum w Czarownicach, w miesiącu czerwcu
reprezentowałem naszą Radę na otwarciu Wiosny nad Nysą. 15 i 16 czerwca brałem udział w
konferencji na temat współpracy trans-granicznej w Niemczech, była tam omawiana
współpraca młodzieŜy i moŜliwości odbywania praktyk, staŜy naszej młodzieŜy w
Niemczech. W czerwcu brałem udział w obchodach 120 – lecia szkoły w Gross Gastrose.
RównieŜ w czerwcu reprezentowałem naszą Radę na „ Dniu Chłopa” w Jaromirowicach.
2 lipca spotkałem się z posłami i senatorami oraz brałem udział w festynie przygotowanym
przez mieszkańców Grabic. W lipcu uczestniczyłem takŜe w posiedzeniu sztabu kryzysowego
w związku z zagroŜeniem powodziowym w naszej gminie. W miesiącu sierpniu byłem na
spotkaniu w Guben w sprawie odbywania staŜy naszej młodzieŜy w Niemczech. Ostanie dwa
spotkania w których brałem udział to jest festyn w miejscowości Jasienica i „Święto Chleba”
w Chlebowie.

Do punktu 7:
Rozpatrzenie i przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyraŜania zgody na
wydzierŜawienie / wynajem w trybie bez przetargowym gruntu działki, połoŜonej w
obrębie wsi śenichów.
Punkt skreślony z porządku obrad.

Do punktu 8:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenie zakresu i formy
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwałę przedstawiła i odczytała Skarbnik Gminy Anna Kowaluk.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta 9 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 9 :
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie.
Uchwałę przedstawiła i odczytała Skarbnik Gminy Anna Kowaluk.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta 9 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 10:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania.
Uchwałę przedstawił i odczytał Sekretarz Gminy Leonard Tumiłowicz.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta 9 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 11:
Przyjęcie protokołu z odbycia X Sesji Rady Gminy.
Radny Wojciech Dębski zgłosił przyjęcie protokołu bez odczytania.
Protokół został przyjęty bez odczytania 9 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 12:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Sołtys Jaromirowic Piotr Eret – w Urzędzie Gminy Gubin złoŜyłem wniosek na plac
zabaw, zasięgnąłem informacji z „Poradnika dla Sołtysa” i wynika z nich Ŝe Urząd Gminy
zobowiązany jest do zakupienia i ustawienia placu zabaw. Rada Sołecka niestety nie ma na
to pieniędzy, na plac zabaw czekam juŜ rok czasu. Pytanie do Przewodniczącego Rady

dlaczego sołtysi nie zostają powiadomieni o pracy Wójta Gminy i Radnych, od pół roku nie
dostajemy informacji o ich pracy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygdadło – informację o pracy radnych składane są na
kaŜdej Sesji jak i równieŜ sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach

w okresie

międzysesyjnym.
Sołtys Jazowa Wanda Rogielska – w miesiącu luty, Pan Przewodniczący Rady odbył
spotkanie z mieszkańcami wsi Jazów, rozmowa dotyczyła między innymi drogi gminnej,
jakie są ustalenia co do tej sprawy poniewaŜ mieszkańcy sami juŜ próbują naprawiać drogę.
Sołtys Pola Wiesław Hajnas – zgłaszam wiosek o ustawienie lampy na placu zabaw w
miejscowości Pole, a takŜe remont dachu ośrodka zdrowia oraz wejścia do ośrodka które jest
zdewastowane, cegła zmurszała. Następna sprawa dotyczy dbania o czystość wokół swoich
posesji przez rolników posiadających krowy.
Sołtys Grabic i Luboszyc Edyta Zajkowska – w ubiegłym roku pisałam prośbę do Urzędu
Gminy o to aby postawić dodatkowe płoty świetlne przy placach zabaw w Grabicach
i Luboszycach, aby doświetlić znajdujące się tam altanki. Pisaliśmy takŜe o latarnie na
blokach w Grabicach, po rozmowie z Jerzym Kwaśnym doszliśmy do wniosku, Ŝe w tym
roku nie damy rady tego zrealizować, dlatego moŜe w przyszłym roku moglibyśmy
wygospodarować środki z funduszu sołeckiego na jedną latarnię, proszę o udzielenie
informacji jaki jest koszt takiego przedsięwzięcia. Druga sprawa dotyczy placu zabaw,
generalnie zaczynam kupować zabawki z funduszu sołeckiego, czy mamy moŜliwość
większej kombinacji takich zabawek i czy mamy moŜliwość dofinansowania ze strony gminy
na zakup takich zabawek, poniewaŜ są to kwoty większe i podejrzewam, Ŝe cały fundusz
sołecki musielibyśmy przeznaczyć na zakup jednej zabawki. Kolejna informacja dotyczyła
przystanku w Luboszycach, umiejscowiony jest on na samym rozwidleniu drogi w miejscu
niebezpiecznym, dlatego dzieci nie korzystają z tego przystanku tylko przebywają
w okolicach sklepu. Prosiliśmy

o zbudowanie wiaty, aby uchronić je przed deszczem, ale

stwierdziliśmy Ŝe lepszym rozwiązaniem byłoby przenieść przystanek w okolice sklepu
w bezpieczne miejsce, proszę o informację do kogo mogłabym się zwrócić z taką prośbą.
Następna sprawa to prośba mieszkanki mojej miejscowości, która chciałaby spisać testament,
notatkę, dotyczącą spadku, prosiła o potwierdzenie pieczątką sołectwa, nie wiem czy mogę
potwierdzić pieczątką sołectwa tą sprawę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło – Sołtys nie ma prawa potwierdzania
jakichkolwiek dokumentów.

Sołtys Grabic i Luboszyc Edyta Zajkowska – niedawno z Kronopolu dostaliśmy płyty
OSB, była to darowizna na sporą kwotę, prośba jest o to, aby napisać w imieniu Urzędu
Gminy podziękowania dla Kronopolu, poniewaŜ w ten sposób będą mogli odliczyć sobie
darowiznę od podatku, być moŜe nie chcą sobie odliczać ale musimy mieć to na uwadze.

Do punktu 13:
Zakończenie posiedzenia Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zakończył obrady Sesji o godzinie 12.30.
AN
Protokołujący

Przewodniczący

