Protokół nr XXVIII/2012
z przebiegu obrad Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 29 października 2012r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 14 radnych.
Ponadto w Sesji udział wzięli goście zaproszeni:
1. Zbigniew Barski

Wójt Gminy

2. Anna Kowaluk

Skarbnik Gminy

3. Alicja Antkiewicz

Radca Prawny UG

4. Roman Sikora

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

5. Józef Bartkowiak

Radny sejmiku Województwa Lubuskiego

6. Greta Boguszewska-Drapa

ODR Kalsk

7. Wanda Łakoma

Sekretarz UG

8. Bogusława Tulimowska

Kierownik UG

9. Aldona Robowska

Kierownik OPS

10. Henryk Gawron

Sołtys

11. Joanna Nesterowicz

Inspektor UG

12. Dorota Szynkura

Sołtys

13. Aniela Nesterowicz

Sołtys

14. ElŜbieta Patek

Sołtys

15. Edyta Zajkowska

Sołtys

16. Wiesław Hajnas

Sołtys

17. Zbigniew Zaroda

Sołtys

18. Teresa Stadnik

Sołtys

19. ElŜbieta BoŜyk

Sołtys

20. Cezary Górny

Sołtys

21. Oleg Sanocki

Red. Wiadomości Gubińskich

Stan Rady Gminy to 15 radnych, obecnych 14 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 XXVIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył obrady XXVIII Sesję Rady
Gminy. Stwierdzając obecność 14 Radnych. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. W dalszej kolejności Przewodniczący
Rady Gminy przywitał Radnych, Zastępcę Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Romana
Sikorę, pracowników Urzędu Gminy. Poinformował, Ŝe Sesja Rady Gminy jest nagrywana.
Następnie

przedstawił

porządek

obrad

oraz

złoŜył

wniosek

formalny

o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji na temat budowy świetlicy w miejscowości
Zawada.
Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący RG zadał pytanie czy są inne wnioski
formalne dotyczące przebiegu Sesji. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku formalnego do
porządku obrad Sesji.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wójt Gminy Zbigniew Barski udzielił odpowiedzi na interpelację złoŜone na poprzedniej
XXVI Sesji Rady Gminy. Interpelacja dotycząca moŜliwości poprawy dostarczania wody do
miejscowości Jaromirowice - w tej sprawie dostaliśmy pismo od PUM spółka z o.o. w
Gubinie z informacją o poprawie w dostarczeniu wody w 2013r. Interpelacja w sprawie
usunięcia gałęzi na drodze wojewódzkiej w miejscowości Wałowice – w tej sprawie
wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kolejna interpelacja dotyczyła
usunięcia drzew na drodze Łazy – Dobre, 6 listopada w miejscowości Łazy odbędzie się spotkanie
w/w wymienionej w sprawie. Następnie Sołtys wsi Sękowice pani Aniela Nesterowicz złoŜyła
zapytanie o pobieraniu wpłat za podatek, czy podatki są objęte tajemnicą - niestety Sołtys nie moŜe
posiadać informacji na temat wysokości podatku jaki płaci mieszkaniec.

Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Anna Durawa złoŜyła interpelację w sprawie:
- oświetlenia w miejscowości Chlebowo, lampy zapalają się zbyt późno na obecna porę dnia
co utrudnia drogę mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło złoŜył interpelację w sprawie:

- skrzyŜowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką w miejscowości BieŜyce, przebudowa
odcinka drogi powiatowej w BieŜycach daje moŜliwość przebudowania skrzyŜowania gdzie
występują liczne wypadki, proszę o wystąpienie w tej sprawie do Zarządu dróg Krajowych.
Wójt Gminy – na wspomnianym skrzyŜowaniu jest znak stop do którego kierowcy się nie
stosują, ta sama sytuacja występuje na odcinku drogi skrzyŜowania w kierunku Czarnowic.
Radny Daniel Zołoteńko złoŜył interpelację w sprawie:
- wodociągu w miejscowości Kozów
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – sprawa wodociągu jest w toku, mamy
pozwolenia, trwają rozmowy w wykonawcą.
Radny Ryszard Eret złoŜył interpelację w sprawie:
- naprawy drogi ul. Krzywej w Jaromirowicach, czy mieszkańcy wsi mogą sami naprawić
drogę, aby nie obciąŜać gminy, raz w miesiącu będą poprawiać drogę, pytanie czy mogą sami
ja naprawić.

Do punktu4:
Informacja Wójta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
1. Spotkania z mediami, Wiadomości Gubińskie Gazeta Tygodniowa,
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy
3. Spotkanie w Gubinku
4. Spotkanie z Inspektorem Pracy
5. Spotkanie z firmą Atrium Grupa Doradcza
6. Wyjazd

do

Krosna

Odrz.

ws.

wyłonienia

Przewodniczącego

Zarządu

Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
7. Spotkanie w spr. Kujawy.
8. Walne zebranie członków KGGR w Osiecznicy
9. Wyjazd

do

Krosna

Odrz.

ws.

wyłonienia

Przewodniczącego

Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zarządu

10. Odbiór świetlicy w m. Wielotów
11. Nadzwyczajna Sesja RG
12. Spotkanie z firmą BEWA
13. Narada Sołtysów
14. Spotkanie z firmą Delloit
15. Komisja Planu i BudŜetu
16. Komisja Oświaty
17. Spotkanie z mieszkańcami w Drzeńsku Małym.

Do punktu 4a:
Dyskusja na temat budowy świetlicy w miejscowości Zawada.
Głos w sprawie zabrał/a:
Pani Joanna Nesterowicz - kwota inwestycji to 975 tys.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – w tej kwocie oprócz budowy świetlicy mieści się równieŜ
dokumentacja, ocieplenie budynku, wybudowanie szamba, instalacja elektryczna, czyli cały
budynek.
Radny Stefan Turowski – plan na budowę świetlicy był 500 – 600tys. dlaczego kwota jest
większa.
Radny Daniel Zołoteńko – czy dziś musimy podjąć decyzję budowy świetlicy, czy moŜe jest
moŜliwość abyśmy w innym terminie złoŜyli wniosek o dofinansowanie świetlicy.
Pani Joanna Nesterowicz – na obecną chwilę nie posiadam informacji o kolejnym naborze
wniosków na odnowę wsi.
Radny Krzysztof Irisik – zgodziłem się na budowę świetlicy w Zawadzie, ale nie za taką
kwotę.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – sam budynek, bez instalacji, kosztowałby 500 – 600tys.

Radna Mirosława Strzelbicka – projekt budowy świetlicy miał być mniejszy i wykorzystany
równieŜ dla innych miejscowości, oraz dostosowany do ilości mieszkańców.
Radny Edward Szafrański - jestem za budową świetlicy, projekt moŜe być powielany na
budowę świetlic w innych miejscowościach.
Radny Leszek Tomaszewicz – mamy okazję skorzystać z. dofinansowania w kwocie 500tys.
do budowy świetlicy, dajmy szansę dla mieszkańców Zawady.

Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zarządził głosowanie za dalszą pracą nad planem
odnowy wsi w miejscowości Zawada.
Głosy za dalszą pracą

5

Głosy przeciw

5

Głosy wstrzymujące

4

W związku z przegłosowaniem dalszych prac budowy świetlicy, Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło zaproponował zdjęcie porządku obrad punkt 6 rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018 oraz punkt
7 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości
Zawada na lata 2012 – 2020”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 – 2018.
Głosy za zdjęciem z

14

porządku obrad
Głosy przeciw

0

Głosy wstrzymujące

0

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości
Zawada na lata 2012 – 2020”.

Głosy za zdjęciem z

14

porządku obrad
Głosy przeciw

0

Głosy wstrzymujące

0

Do punktu 5:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2012r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały sprawie zmian w
budŜecie gminy na 2012r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały w/w sprawie.
Głosy za przyjęciem uchwały

14

Głosy przeciw

0

Głosy wstrzymujące

0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Do punktu 6:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gubin na lata 2012-2018.
Punkt skreślony z porządku obrad.

Do punktu 7:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
miejscowości zawada na lata 2012-2020”
Punkt skreślony z porządku obrad.

Do punktu 8:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości gminnych zabudowanej nieruchomości.

Wójt Gminy Zbigniew barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych zabudowanej
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały w/w sprawie.
Głosy za przyjęciem uchwały

12

Głosy przeciw

0

Głosy wstrzymujące

0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

Radna Mirosława Strzelbicka nieobecna podczas głosowania nad projektem uchwały, radny
Stanisław Fudyma wyłączył się z głosowania nad w/w projektem uchwały.
Do punktu 9:
Przyjęcie protokołu z odbycia XXVI Sesji Rady Gminy i nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady
Gminy Gubin.
Radny Senior pan Stefan Turowski wnioskował, aby protokół z odbycia XXVI Sesji Rady
Gminy i nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Gminy Gubin przyjąć bez zbędnego
odczytywania. Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie
Głosy za przyjęciem

13

Głosy przeciw

0

Głosy wstrzymujące

0

Protokół został przyjęty jednogłośnie
Radna Mirosława Strzelbicka nieobecna podczas głosowania nad wnioskiem.

Do punktu 10:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Sołtys wsi Grabice Edyta Zajkowska złoŜyła zapytanie w sprawie:

- podziału budynku szkolnego, czy został dokonany i część budynku (świetlica) zostanie
przekazana na cele mieszkańców wsi,
- czy została podjęta decyzja dotycząca diet sołtysów,
- problem z wywoŜeniem nieczystości płynnych, zbyt długie oczekiwanie (tydzień)na
beczkowóz.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – po rozmowie z Dyrektorem szkoły
ustalono, Ŝe w części przeznaczonej dla mieszkańców ma powstać stołówka, wieś nadal
moŜe korzystać ze świetlicy na takich zasadach jak do tej pory. Na Komisji Planu i BudŜetu
radni ustalili dla Sołtysów system premiowy, nie podjęli jeszcze decyzji na jakich zasadach
będzie on przyznawany, decyzje podejmą na następnej komisji.
Sołtys wsi Gębice Henryk Gawron złoŜył wniosek w sprawie:
- odśnieŜania dróg we wsi, coroczny problem z długim oczekiwaniem na pług. Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej powinien zawrzeć umowę o dzieło z rolnikiem, aby
odśnieŜał drogi gminne w pobliskich miejscowościach lub pług odśnieŜał drogę do
przystanku autobusowego w danej wsi.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – wcześniej został sporządzony program
utrzymania dróg gminnych, program ten był publikowany na stronach internetowych i według
niego drogi są odśnieŜane, nie wszystkie drogi są drogami gminnymi dlatego nie są
utrzymywane.
Do punktu 10:
Zakończenie posiedzenia Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zakończył posiedzenie Sesji Rady Gminy
o godzinie 12.30.

Protokołował:

Przewodniczący Rady:

