Protokół nr XIV/2011
z przebiegu obrad XIV Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 27 października 2011r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 15 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. Ireneusz Solecki

Kierownik Referatu UG

5. Boguława Tulimowska

Kierownik Referatu UG

6. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

7. Aldona Robowska

Kierownik OPS

8. Alicja Kwiatkowka – Bąk

Inspektor UG

9. Joanna Nesterowicz

Inspektor UG

10. Cezary Bujak

PWE Gubin

11. Hanna Mrówczyńska

PWE Gubin

12. Maciej Kozak

PWE Gubin

13. Sławomir Pawlak

PWE Gubin

14. Oleg Sanocki

Redaktor wiadomości Gubińskich

15. Aniela Nesterowicz

Sołtys

13. Agnieszka Jurkowska

Sołtys

14. ElŜbieta Patek

Sołtys

15.Tadeusz Sarnecki

Sołtys

16.Wiesław Hajnas

Sołtys

17. Henryk Gawron

Sołtys

Stan Rady Gminy to 15 radnych, obecnych 15 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.
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Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył XIV Sesję Rady Gminy o godz.
10.00. 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

dodatkowy punkt,

dotyczący uchwały która wpłynęła do Biura Rady na siedem dni przed planowaną XIV Sesją
Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2011 rok.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5c, gdyŜ
nie wpłynęła opinia dotycząca uchwały od związków zawodowych, następnie poddał wniosek
pod głosowanie, wniosek został przegłosowany 15 za, tj. jednogłośnie.
W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu PWE Gubin.
Cezary Bujak – Przewodniczący Zarządu jednoosobowego PWE Gubin, przedstawił
prezentację spółki PWE Gubin z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał spółki 12 mln zł.
Spółka została powołana do przygotowania i zrealizowania inwestycji polegającej na budowie
elektrowni konwencjonalnej wraz z kopalnią odkrywkową węgla brunatnego. Właścicielem
spółki PWE Gubin jest Polska Grupa Energetyczna. Właścicielem Grupy Energetycznej to
70% skarb państwa, 30% rozproszone jest po giełdzie papierów wartościowych. Pierwotne
zamierzenia były, kiedy właścicielem spółki była kopalnia Konin, pierwszy plan sięgnięcia
po gubińskie złoŜa węgla brunatnego. Po przejęciu spółki zmieniliśmy zasięg eksploatacyjny,
który jest znacznie mniejszy, poniewaŜ chcieliśmy odejść maksymalnie od obszarów
chronionych Natura 2000 i zminimalizować ujemne skutki dla środowiska. Przyjęliśmy ten
wariant, który jest ekonomiczny, opłacalny, najmniej uciąŜliwy. Aby rozpocząć inwestycję
potrzebne jest uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, tej koncesji udziela
Minister Środowiska. Wydanie koncesji musi być poprzedzone wydaniem przez Wójta
Gminy Gubin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na
podstawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, o taką decyzję
wystąpiliśmy do Wójta Gminy jak równieŜ o opracowanie projektu zagospodarowania złoŜa
węgla Gubin. To są dokumenty niezbędne do udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
brunatnego na złoŜach Gubin. Jeśli chodzi o negatywny wpływ na środowisko, zakładamy
równieŜ, Ŝe jeśli będzie miał on wpływ na szczególnie chronione obszary to zakładamy
działania kompensacyjne. Korzyścią dla Gminy Gubin przy wydobywaniu węgla jest
obłoŜona opłata eksploatacyjna, na węgiel brunatny stawka na 2001r. to 1,66 za tonę węgla,
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my zakładamy wydobycie roczne ok. 17 mln ton, z tego tytułu przychody z opłaty
eksploatacyjnej to ok. 16 mln 800 tys zł rocznie, do 60% z tej opłaty eksploatacyjnej wpływa
do gminy, 40% na fundusz ochrony środowiska. Dodatkowo podatek od nieruchomości, od
1000 ha gruntu ok. 8 mln zł, od 2000 ha ok. 16mln zł. Łącznie przychody z gminy z tytułu
podatków i opłat mogą wynosić 30 mln zł. Dla mieszkańców gminy, regionu, zatrudnienie
ok.2000 osób w kompleksie energetycznym, istnienie tak duŜych zakładów jak elektrownia i
kopalnia wymusza w otoczeniu powstanie nowych firm usługowych. Rozbudowa
infrastruktury gminy, rozwój szkolnictwa, słuŜby zdrowia.
Hanna Mrówczyńska –decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych o niczym nie przesądza,
jest to narzędzie do oceny ewentualnej inwestycji pod kątem oddziaływania na środowisko
którym głównym czynnikiem jest człowiek.
Po wystąpieniu PWE Gubin, Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy podziękowali
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Grabicach Pani Teresie Wójtowicz – Pleszyniak za wieloletnią
pracę w szkole jako nauczyciel i Dyrektor Szkoły. Następnie Wójt Gminy wraz z
Przewodniczącym Rady pogratulowali uczniom Zespołu Szkół w Grabicach a takŜe uczniowi
ze Szkoły Podstawowej w Starosiedlu, za osiągnięcia w zdobyciu 13 miejsca w drugim
turnieju pucharu Donalda Tuska, a takŜe dla stypendystów za wysokie osiągnięcia w nauce.
Wręczono wyróŜnionym uczniom dyplomy z gratulacjami.
Przewodniczący ogłosił 15 min przerwę.

Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy kwaśny – Radna
Anna Durawa złoŜyła trzy interpelacje, pierwsza dotyczyła zgłoszenia do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o spotkanie i ustalenie terminu spotkania. Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził
chęć spotkania i dostosowania się do proponowanego terminu. Druga interpelacja dotyczyła
spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych, pismo zostało wysłane. Kolejna interpelacja
dotyczyła remontu budynku nr 18, w tym roku nie ma moŜliwości przeprowadzenia remontu,
gdyŜ wykonujemy inne prace, planujemy zająć się tą sprawą z początkiem przyszłego roku.
Kolejna interpelacja została złoŜona przez radną Mirosławe Strzelbicką, dotyczyła
wystosowania pisma do Zarządu dróg Wojewódzkich w sprawie przejścia dla pieszych w
Stargardzie Gubińskim, pismo zostało wystosowane. Następna interpelacja dotyczyła, aby
uwzględnić w budŜecie gminy przyszłego roku doświetlenia odcinka 500m drogi
wojewódzkiej, to zostanie ujęte w budŜecie gminy. Kolejna interpelacja dotyczyła remontu
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świetlicy dachu i rozdzielenie instalacji elektrycznej, gdyŜ mieszkanie znajdujące się przy sali
wiejskiej będzie sprzedane, środki na ten cel będą uwzględnione w budŜecie gminy w
przyszłym roku.

Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Edward Szafrański złoŜył ustnie dwie interpelację:
a) w imieniu mieszkańców Wałowic, składam interpelację dotyczącą oświetlenia ulicznego, o
godzinie 4:30 włączyć światło uliczne na odcinku od krzyŜa do przedszkola. WiąŜe się to z
tym, iŜ utrudnia to dojście do autobusu mieszkańcom Wałowic pracującym w Chociejowie.
Odpowiedzi udzielił

Kierownik referatu komunalnego Jerzy Kwaśny – oświetlenie jest

zaplanowane od 4:30 do 7:15, zostanie umieszczona fotokomórka, aby lampy uliczne zapalały
się o zmierzchu.
b) składam interpelację w sprawie budowy szamba. Na początku roku składałem prośbę o
budowę szamba przy posesji nr 48 w Wałowicach.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski - trzy szamba zostaną wykonane do
końca roku, Wałowice, Drzeńsk Wielki, Łomy.
Radny Leszek Tomaszewicz złoŜył pięć interpelacji ustnych.
a) prosiłem o odpowiedź na piśmie na pytania zadane w dniu 28 czerwca 2011r. do dnia
dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymałem.
b) na ostatniej Sesji pytałem Pana Wójta co się dzieje z kopalnią, dostałem odpowiedź, ale nie
wiem co się dzieje z wiatrakami.
Odpowiedzi do w tej sprawie udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski - nie wiem co się
dzieje z wiatrakami, mimo szumu medialnego jaki jest wywołany, Ŝadnych decyzji w
sprawie wiatraków nie podejmowano, jak równieŜ wiatraki nie zwróciły się do gminy o
wydanie jakichkolwiek decyzji.
c)sprawa listu Wójta do Niemiec, odniosłem wraŜenie, Ŝe reprezentuje Pan bardziej obywateli
niemieckich, czy dostane odpowiedź na ten list i czy ten list będzie do wglądu.
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – list został ukradziony
jaka wersją Pan dysponuje?
Radny Leszek Tomaszewicz – list mam z internetu.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – więc jest to wersja kradziona, cały problem polega na tym,
Ŝe dysponujecie Państwo listem kradzionym, który pochodzi z

poczty email i został

przetłumaczony na język polski, bo oryginał listu jest w języku niemieckim. List został
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złoŜony do Niemiec i nie jest to reprezentowanie strony niemieckiej tylko reprezentowanie
strony polskiej. Nie zrobiłem nic, aby cos uwłaczało naszej gminie.
d) następna sprawa dotyczy uchwały która podjęliśmy na poprzedniej sesji w sprawie
likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Polanowicach, wkradł się błąd.
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło – zaistniał błąd
pisarski podczas przepisywania projektu uchwały nad którym państwo głosowali, zostało
wysłane sprostowanie do Organu Nadzoru wyjaśniające błąd, Państwo głosowali nad
projektem uchwały, więc wszystko jest zgodne z prawem.
e) w Zakładzie Usług Komunalnych nastąpiły wypowiedzenia z pracy, czy to prawda?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski - na pytanie w tej sprawie odpowiem
Panu w następnym punkcie dotyczącym działań w okresie międzysesyjnym.
Radny Remigiusz Darmach złoŜył interpelację ustnie – proszę Wójta, aby zobowiązał
referaty w urzędzie do przestrzegania terminowego czasu na odpowiedź złoŜonej interpelacji.
Radny Stanisław Fudyma złoŜył interpelację ustanie – w zasobie mamy kilka dróg
bitumicznych, taka droga jest między innymi

do Gubinka, na tej drodze pojawiają się

wgłębienia, które z biegiem czasu będą się powiększać, konsultowałem się z radnym
Remigiuszem Darmach w sprawie drogi w Starosiedlu, moŜna byłoby połączyć te drogi i jeśli
są ewentualnie środki w budŜecie gminy to powstałe dziury bitumicznie naprawić.
Radny Krzysztof Irisik złoŜył interpelację ustaną – nie dostałem odpowiedzi na interpelację
które zgłaszałem na poprzednie Sesji, proszę o przygotowanie odpowiedzi.

Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – w tym punkcie odpowiem na pytanie zadane przez radnego
Leszka Tomaszewicza dotyczące wypowiedzeń z pracy dla pracowników Zakładu Usług
Komunalnych, które związane są z moimi działaniami w okresie międzysesyjnym. Chce
wyjaśnić następująca sprawę dotycząca uchwały likwidacji Zakładu Usług Komunalnych.
Nie zrobiliście Państwo Ŝadnego ruchu, które obecnie nie robią inne samorządy w Polsce,
Zakłady Usług Komunalnych są likwidowane i przekształcane w inne formy własności, ze
względu na to, Ŝe Zakład Usług Komunalnych nie moŜe wykonywać Ŝadnych działań, które
mogą prowadzić do działalności zarobkowej, mogą wykonywać te zadania które wynikają z
ustawy z zadań własnych gminy. Dlatego lepsza formą jest włączenie Zakładu Usług
Komunalnych w struktury Urzędu Gminy razem z pracownikami tego zakładu, aby dokonać
takich zmian trzeba zlikwidować ZUK i dlatego taki krok chciałem podjąć. To działanie
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poprawi naszą sytuację finansową. Zakład Usług Komunalnych nie odprowadzał Ŝadnych
pieniędzy do budŜetu gminy, utrzymuje się z naszych pieniędzy, a za zadania wykonywane na
rzecz gminy i tak trzeba zapłacić dla ZUK. Na łamach gazety tygodniowej Kierownik ZUK
Mariusz Jankowiak pouczał mnie co z Zakładem Usług Komunalnych mam zrobić.
Stwierdzam, Ŝe rozmowy w sprawie likwidacji lub przekształcenia zakładu trwały od dawna,
dlatego Kierownik ZUK dostał polecenie słuŜbowe, aby przygotować wstępną koncepcję
funkcjonowania zakładu w przyszłości. Kierownik nie zaproponował Ŝadnego rozwiązania,
które wpłynęło by na poprawę efektywności działania zakładu. Dla Gminy utrzymanie
zakładu w tym stanie organizacyjnym i obecnym stanie prawnym jest całkowicie
nieopłacalne. Za kaŜde działanie zakładu na rzecz Gminy płacimy dla przykładu podam, Ŝe
kaŜdorazowo musimy płacić z budŜetu za budowę i naprawę wodociągów, natomiast za wodę
pieniądze pobiera Zakład Usług Komunalnych, który te wpływy przeznacza w całości na
swoje potrzeby. W zaistniałej sytuacji jaką jest decyzja Rady o likwidacji zakładu z dniem
31.12.2011r dziwi fakt, Ŝe Kierownik ZUK Mariusz Jankowiak przyjął wypowiedzenie z
pracy od księgowej i dwóch inkasentów za wodę, w terminie skróconym do 31 października
2011r.. Będąc juŜ w stanie likwidacji Kierownik ZUK przychodzi do mnie i składa swoje
wypowiedzenie z pracy z jednoczesną prośbą o przyjęcie tego wypowiedzenia z dniem
11 listopada 2011r.. UwaŜam, Ŝe tak nie moŜe postępować osoba funkcyjna pełniąca w
likwidowanym zakładzie funkcję kierownika Takie postępowanie moŜe tylko rodzić duŜe
wątpliwości oraz domniemania, Ŝe w Zakładzie Usług Komunalnych dochodziło do
przestępstw skoro wszyscy odpowiedzialni materialnie pracownicy składają pośpieszne
wypowiedzenia z pracy z prośbą skrócenie terminu wypowiedzenia. Rozumiem, Ŝe sytuacja
na rynku pracy jest trudna ale przecieŜ wszystkim pracownikom ZUK gwarantowałem
zatrudnienie na takich samych zasadach po likwidacji jak do tej pory. Dlatego bardzo jestem
zaskoczony takim postępowaniem, bo przecieŜ gdyby nawet doszło do ewentualnych
zwolnień kaŜdemu z nich przysługuje w takim przypadku odprawa. Natomiast obrana przez
nich forma zwolnienia się na własne Ŝyczenie pozbawia tych naleŜności. Obecnie prowadzę
rozmowy z firmą zewnętrzną w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych, gmina
zapłaci za tą usługę. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w zaistniałej sytuacji likwidacja będzie
bardzo mocno utrudniona poniewaŜ nikt nie będzie w stanie wyjaśnić biegłemu rewidentowi
ewentualnych jego wątpliwości podczas sprawdzania dokumentacji finansowo księgowej.
Dlatego oświadczam, Ŝe kaŜda jego wątpliwość będzie traktowana jako nieprawidłowość
i będzie kierowana do Prokuratury. Chyba, Ŝe Kierownik ZUK opamięta się razem
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z księgową i wstrzymają swoje wypowiedzenia z pracy, ja proponuję im wypowiedzenie
z zachowaniem okresu trzy miesięcznego.
Jeśli chodzi o dalsze działania w okresie międzysesyjnym to udało mi się załatwić sprawę
czyszczenia rzeki Lubszy na odcinku od Gubina do mostu w Chociejowie, jednocześnie
będzie czyszczony kanał Sadzarzewicki.

Do punktu 5:
Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady XIV Sesji rady Gminy.
a) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na
rok 2011r.
Radca Prawny Urzędu Gminy Alicja Antkiewicz przedstawiła projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt Uchwały został przyjęty 15 głosami za, tj. jednogłośnie.
b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

poŜytku

publicznego na rok 2012”
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił projekt uchwały informując równieŜ o
naniesionych poprawkach wprowadzonych do Uchwały przez Komisje Planu, BudŜetu,
Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zarządził głosowanie nad poprawką do uchwały .
Poprawka do projektu uchwały został przyjęty 15 za, tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 15 za, tj. jednogłośnie.
c) Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XI/46/2007 Rady Gminy Gubin z dnia 12
grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunku
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
punkt ten został skreślony z porządku obrad.
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d) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu
budŜetu gminy na rok 2011.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 15 za, tj. jednogłośnie.
e) projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierŜawiania lub wynajmowania
nieruchomości na czas oznaczony dłuŜszy 3 lata.
Radca Prawny Urzędu Gminy Alicja Antkiewicz przedstawiła projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Uwagi do projektu uchwały zgłosił Radny Remigiusz Darmach.
Radny Leszek Tomaszewicz zgłosił wniosek formalny o odrzuceniu projektu uchwały i
skierowaniu go do ponownego rozpatrzenia na Komisję Rady.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek formalny Radnego Leszka
Tomaszewicza pod głosowanie.
Wniosek formalny został przegłosowany 14 za, przy 1 –dnym wstrzymującym.
f) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2011.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 15 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 6:
Przyjęcie protokołu z odbycia XII Sesji Rady Gminy oraz XIII Nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy.
Radny Senior Stefan Turowski złoŜył wniosek o przyjecie protokołu XII i XIII bez
odczytywania.
Protokół z XII Sesji Rady Gminy został przyjęty 15 głosami za, tj. jednogłośnie.
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Protokół z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy został przyjęty 15 głosami za, tj.
jednogłośnie.
Do punktu 7:
Dyskusja w sprawie przystąpienia Gminy Gubin do Stowarzyszenia Aglomeracji
Zielonogórskiej.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił warunki przystąpienia do Stowarzyszenia
Aglomeracji

Zielonogórskiej,

poprzez

przedstawienie

Statutu

Stowarzyszenia

oraz

poinformował radnych aby przeanalizowania przystąpienie do Stowarzyszenia.
Do punktu 8:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Radny Stefan Turowski –

zgłaszam wniosek, aby wszystkie materiały nad którymi

obradujemy, były równieŜ dostarczane na Komisję, na Sesji powinniśmy podjąć konkretną
decyzję.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło ogłosił 20 min przerwę w Sesji Rady na przejazd do
miejscowości śenichów, Przyborowice, Grochów, Kaniów, Pole, BieŜyce, w celu zwiedzania
obiektów gminnych.
Do punktu 10:
Zakończenie posiedzenia Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godzinie 14.50 zakończył obrady XIV Sesji Rady
Gminy.
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