Protokół nr XXII/2012
z przebiegu obrad XXII Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 27 kwietnia 2012r.

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. 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. Józef Bartkowiak

Radny Sejmiku Wojewódzkiego

10. Roman Sikora

Radny Powiatowy

11. Lech Kiertyczak

Członek Zarządu Rady Powiatu

13. Oleg Sanocki

Redaktor wiadomości Gubińskich

14. Aniela Nesterowicz

Sołtys

15. Agnieszka Jurkowska

Sołtys

16. ElŜbieta Patek

Sołtys

17.Tadeusz Sarnecki

Sołtys

18.Wiesław Hajnas

Sołtys

19. Henryk Gawron

Sołtys

20. Kamil Łukasiewicz

Sołtys

Stan Rady Gminy to 15 radnych, obecnych 13 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 XXII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył XXII 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 XXII Sesją
Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2012 rok.
Do punktu 2:
Informacja nowo wybranego Zarządu Powiatu Krośnieńskiego na temat zamierzeń
dotyczących Gminy Gubin.
Członek Zarządu rady Powiatu Lech Kiertyczak odniósł się do wczorajszej Sesji Rady
Powiatu, gdzie radni mieli zając stanowisko w sprawie kopalni. Po wysłuchaniu argumentów
zwolenników kopalni i przeciwników kopalni, radni nie zajęli Ŝadnego stanowiska
wstrzymując się od głosowania. Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił argumenty poparte
dokumentacją. Budowa kopalni nie daje Ŝadnych gwarancji państwa gdyŜ nie jest to
inwestycja rządowa. Co do szpitala, to nadal zarządza nim spółka. Umowa która została
zawarta ze spółka czeka na opinie prawników , tkwi w niej wiele kruczków prawnych, ale w
najbliŜszym czasie sytuacja szpitala powinna być wyjaśniona.
Do punktu 3:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski udzielił odpowiedzi na interpelacje radnego
Krzysztofa Irisika, która dotyczyła zabezpieczenia brzegów rzeki Lubszy, informuję, Ŝe
brzegi rzeki zostaną zabezpieczone w ramach tegorocznych inwestycji przez Inspektorat
Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jerzy Kwaśny udzielił
odpowiedzi na interpelacje radnego Edwarda Szafrańskiego, która dotyczyła wystosowania
pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przyspieszenie naprawy drogi z Gubina do
Chlebowa, w tej sprawie wystosowaliśmy pismo. Kolejna interpelacja równieŜ od radnego
Edwarda Szafrańskiego dotyczyła ustawienia oświetlenia dla ludzi dojeŜdŜających do
zakładu, oświetlenie zostało przestawione na godz. 1.15. Interpelacja radnego Krzysztofa
Irisika dotyczyła naprawy drogi powiatowej, w tej sprawie wystosowaliśmy pismo i czekamy
na odpowiedź. Interpelacja radnego Ryszarda Eret

dotyczyła doświetlenia ul. Ceglanej
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w Komorowie, w tej sprawie przeprowadziliśmy wizję lokalną i trzeba doświetlić sześć
budynków, w tym celu musi zostać zrobiona dokumentacja na doświetlenie.
Interpelacja radnego Daniela Zołoteńko, która dotyczyła przeglądu hydrantów w miesiącu
maju, w wolnych chwilach będą systematycznie przeglądane przez pracowników Urzędu
Gminy. Interpelacja od radnego Remigiusza Darmacha, dotyczyła naprawy drogi ze
Starosiedla do Sieńska, po 9 maja firma przystąpi do równania powstałych nierówności na tej
drodze. Interpelacja Przewodniczącego Rady Zbigniewa Zygadło dotyczyła naprawy pobocza
drogi w śenichowie, pobocze jest juŜ częściowa zrobione, dalsza część zostanie naprawiona
w późniejszym czasie. Kolejna interpelacja od Przewodniczącego Rady, która dotyczyła
naprawy przystanku, ustaliliśmy, Ŝe przystanek został uszkodzony przez młodzieŜ,
zgłosiliśmy do firmy z Lubska która naprawi szkodę.
Do punktu 4:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Fudyma – złoŜył jedną interpelację.
a) w imieniu mieszkańców Gubinka, zwracam się do Pana Wójta o podjęcie działań mających
na celu usunięcie ubytków, które występują na drodze bitumicznej biegnącej od drogi
wojewódzkiej do przystanku autobusowego w wiosce.
W perspektywie realizacji remontu którejś z dróg gminnych o strukturze bitumicznej proszę o
uwzględnienie drogi w Gubinku. Mając na uwadze fakt, iŜ jest to sprawa, która nie wymaga
duŜych nakładów finansowych proszę o realizację tej interpelacji.
Interpelacja złoŜona takŜe na piśmie.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło - złoŜył trzy ustne interpelację.
a) wnioskuje o dwa progi spowalniające w BieŜycach na drodze gminnej, jeden na wysokości
placu zabaw, drugi w okolicach skrętu do szkoły. Jest to droga niebezpieczna, uŜytkownicy
nie dostosowują prędkości jazdy.
b) wnioskuję o naprawienie lamp oświetleniowych w BieŜycach.
c) składam interpelację do Wójta o wyjaśnienie sprawy dlaczego protokół Komisji
Rewizyjnej po odbytej kontroli Referatu Rolnictwa nie został podpisany lub nie zostały
złoŜone pisemne wyjaśnienia o nie podpisaniu protokołu.
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Do punktu 5:
Informacja Wójta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
1. Udział w spotkanie z Gminnym Zarządem OSP
2. Narada z nadleśnictwami powiatu krośnieńskiego

w sprawie ochrony p-poŜ. w

Osiecznicy
3. Spotkanie z zarządem gubińskiego PTTK w sprawie wyznaczenia nowych tras
turystycznych
4. Udział w walnym zebraniu w LGD GŁ w Lubsku
5. Udział w komisjach rolnictwa, budŜetowej i oświaty
6. Spotkanie z kuratorem sądowym w sprawie odbywania orzeczonych kar dla osób z
terenu Gminy Gubin
7. Spotkanie z zarządem banku PKO
8. Spotkanie w sprawie audytu energetycznego Gminy Gubin – efektem jest zamiar
podpisania umowy z firmą Newpower na przeprowadzenie przetargu na dostawę
energii elektrycznej
9. Spotkania z mediami Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Wiadomości Gubińskie, Gazeta
Tygodniowa
10. Udział w debacie radiowej w sprawie „Budowy kompleksu energetycznego”
11. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami gminy
12. Przeprowadzenie wyborów sołtysa we wsi BieŜyce
13. Spotkanie z burmistrzem miasta Gubina w sprawie wspólnej budowy drogi Gubinśenichów
14. Udział w sesji Rady Powiatu w sprawie wniosku PWE Gubin.
Do punktu 6:
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Dyskusja o przystąpieniu Gminy Gubin do programu „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”.
Wójt Gminy Gubin – przygotowujemy program oczyszczalni ścieków, kierownik referatu
Rolnictwa Pan Jakub Piekarczyk pracuje nad programem, 31 maja powinniśmy poznać juŜ
szczegóły programu. W wyniku tego programu stwierdzimy jaka koncepcję przyjmie Gmina
do budowy oczyszczalni.

Do punktu 7:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Gubin w 2012r.
Pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Karykowska przedstawiła i uzasadniła projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie, projekt
został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 8:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyłapania bezdomnych zwierząt
na terenie gminy Gubin oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
bezdomnym.
Pracownik Urzędu Gminy Agnieszka Karykowska przedstawiła i uzasadniła projekt
uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie, projekt
został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 9:
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Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.

Sekretarz Urzędu Gminy Wanda Łakoma przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie, projekt
został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 10:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
działalności Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.

Sekretarz Urzędu Gminy Wanda Łakoma przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie, projekt
został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 11:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2012 rok.

Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie, projekt
został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu: 12
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Robowska przedstawiła i uzasadniła
projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały pod głosowanie, projekt
został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 13:
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie przez Ośrodek Pomocy
Społecznej Gminy Gubin.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Aldona Robowska przedstawiła i uzasadniła
ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy
Gubin.
Ocena w/w zasobów stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 14:
Przyjęcie protokołu z odbycia XXI Sesji Rady Gminy.
Radny Senior Stefan Turowski złoŜył wniosek o przyjecie protokołu XXI bez odczytywania.
Protokół z XXI Sesji Rady Gminy został przyjęty 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 15:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Brak

Do punktu 16:
Zakończenie posiedzenia Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godzinie 12.15 zakończył obrady XXI Sesji Rady
Gminy.

Protokołował:

Przewodniczący Rady:
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