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

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

Wójt Gminy

2. Anna Kowaluk

Skarbnik Gminy

3. Roman Sikora

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

4. Aldona Robowska

Kierownik OPS

5. Alicja Antkiewicz

Radca Prawny UG

6. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

7. Henryk Gawron

Sołtys

8. Waldemar Olech

Sołtys

9. Teresa Stadnik

Sołtys

10. Aniela Nesterowicz

Sołtys

11. ElŜbieta Patek

Sołtys

12. Rafał Janiak

Sołtys

13. Adam Loret

Sołtys

14. Edyta Zajkowska

Sołtys

15. Wiesław Hajnas

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.

Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył obrady XXVI Sesję Rady Gminy.
Stwierdzając obecność wszystkich 15 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
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Sikorę, pracowników Urzędu Gminy. Poinformował, Ŝe Sesja Rady Gminy jest nagrywana.
Następnie

przedstawił

porządek

obrad

oraz

złoŜył

wniosek

formalny

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zmian w
budŜecie gminy na 2012 r. oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin na lata 2012 – 2018. Po odczytaniu porządku obrad
Przewodniczący 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
XXV Sesji Rady Gminy oraz poinformował, iŜ więcej interpelacji nie złoŜono.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Ryszard Eret – złoŜył interpelację w sprawie:
-

ustalenia numeru drogi ul. Młyńskiej w Jaromirowicach i złoŜenie wniosku o

dofinansowanie oraz czy zostały zabezpieczone środki w budŜecie na tą inwestycje,
- dokumentacji na w/w drogę, czy straciła waŜność?
- pogłębienia i wyczyszczenia stawu w miejscowości Jaromirowie,
- dróg, czy nie lepiej utwardzać drogi betonem niŜ wysypywać tłuczeń?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – ustalenie numeru drogi trwa, poniewaŜ
nie mamy dokumentu który potwierdzałby, Ŝe droga jest własnością gminy, dokumentacja na
w/w drogę jest aktualna i środki są zabezpieczone na tą inwestycję.

W Urzędzie jest

zatrudniona osoba odpowiedzialna za drogi, w przyszłym roku będziemy remontować drogi
tak aby były bardziej trwałe.
Radny Edward Szafrański złoŜył interpelację w sprawie:
- drogi wojewódzkiej w miejscowości Wałowice, podczas silnego wiatru i opadów deszczu na
drogę leci duŜo gałęzi, prośba o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.
Radny Leszek Tomaszewicz złoŜył interpelację w sprawie:
- dofinansowania do budowy świetlicy w miejscowości Zawada, czy zostały złoŜone
potrzebne dokumenty,
- ile gospodarstw w gminie Gubin złoŜyło wnioski o budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – wniosek nie został jeszcze złoŜony, cała
dokumentacja jest juŜ skompletowana, trwają jeszcze ostanie uzgodnienia i wniosek o
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dofinansowanie zostanie złoŜony. Co to przydomowych oczyszczalni ścieków to z uwagi na
to, Ŝe referat rolnictwa nie zrealizował wszystkich zaplanowanych spotkań w tej sprawie
został wydłuŜony termin składania dokumentów do 15 października
Radny Daniel Zołoteńko złoŜył interpelację w sprawie:
- płatności za wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, czy jest moŜliwość spłaty w
ratach. Jeśli nie powstanie przydomowa oczyszczalnia ścieków to jednorazowa wpłata w
kwocie 500 zł przepada czy moŜna ją odzyskać.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – będzie moŜliwość spłaty w ratach, które
dopasujemy indywidualnie do kaŜdego mieszkańca, jeśli oczyszczalnia nie powstanie kwota
wpłaty jednorazowej 500 zł zostanie zwrócona mieszkańcowi.
Radny Krzysztof Urban złoŜył interpelację w sprawie:
- nauki języka obcego z Zespole Szkół w Chlebowie, dlaczego język angielski został
zamieniony na język rosyjski.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – jaki przedmiot będzie nauczany w
szkole zaleŜy od Dyrektora szkoły, proszę o obecność na Komisji Oświaty na której będzie
omawiana ta sprawa.
Radny Stanisław Judyma złoŜył interpelację w sprawie:
- remontu świetlicy wiejskiej w Sękowinach, naprawa dachu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło złoŜył interpelację w sprawie:
- naprawy drogi w miejscowości Strzegów (droga prowadząca do posesji pani Rzęsisty)
- naprawy drogi w miejscowości śenichów
- mieszkań w naszej gminie , prośba o skierowanie na komisję wykaz mieszkań wraz z
informacją o ich stanie oraz kto i ile osób zamieszkuje w dany mieszkaniu.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski –burmistrz oczekuje od nas 100 tys. zł za
zakup kostki brukowej, chce abyśmy drogę wykonali wspólnie z miastem, ustaliliśmy, Ŝe
będziemy poszukiwać w naszym budŜecie środków, aby zająć się odcinkiem miasto- wieś.
Radny Henryk Ostapowicz złoŜył interpelację w sprawie:
- załoŜenia zakupionych rynien na świetlicę wiejską w miejscowości Drzeńsk Mały
Do punktu4:
Informacja Wójta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
1. Udział w Radzie Decyzyjnej w LGD GŁ w Lubsku
2. Spotkania z mediami Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Wiadomości Gubińskie, Gazeta
Tygodniowa, Telewizja TVP2 Gorzów Wlkp.
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3. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy
4. Posiedzenie Komitetu Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy Rybackiej w Osiecznicy
5. Wyjazd do Zielonej Góry – Biuro Projektowe
6. Udział w Komisjach Rady Gminy
7. Wyjazd do Krosna Odrz. – Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gosp.
Odpadami Komunalnymi

Do punktu 5:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta i poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie stanowiska sprawie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Eret przedstawił stanowisko Komisji
Rewizyjnej uznając skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy został przyjęty
głosami 10 za przy 1 wstrzymującym i 3 przeciw.
Radny Krzysztof Urban nieobecny podczas głosowania.
Do punktu 6:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2012r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2012r. został przyjęty
15 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 7:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012 – 2018.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018.
został przyjęty 15 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 8:
Radny Senior pan Stefan Turowski wnioskował, aby protokół przyjąć bez zbędnego
odczytywania. Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie
Protokół został przyjęty 14 za przy 1 przeciw.
Do punktu 9:
Sprawy róŜne wolne wnioski:
Wiesław Hajnas Sołtys wsi Pole złoŜył wniosek w sprawie:
- remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pole oraz postawienie wiaty, czy do końca roku
zostanie wykonane tak jak zostało to zaplanowane w budŜecie gminy na 2012r.
Aniela Nestorowicz Sołtys wsi Sękowice złoŜyła wniosek w sprawie:
- pobierania wpłat za podatek, czy podatki są objęte tajemnicą i Sołtys nie moŜe wiedzieć jaką
kwotę ma do zapłaty mieszkaniec.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło złoŜył wniosek w sprawie:
- spotkań radnych gminy z mieszkańcami, brak współpracy z sołtysami i mieszkańcami.
Radna Mirosława Strzelbicka złoŜyła wniosek w sprawie:
- podjęcia uchwały w sprawie przejęcia budynku byłego sklepu GS w Kujawie oraz
przekazania w/w budynku na rzecz Sołectwa Kujawa.

Do punktu 16:
Zakończenie posiedzenia Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zakończył posiedzenie Sesji Rady Gminy
o godzinie 12.00.

Protokołował:

Przewodniczący Rady:
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