Protokół nr XXXIV/2013
z przebiegu obrad Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 27 marca 2013r.

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. Wanda Łakoma

Sekretarz UG

4. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

5. Irenusz Solecki

Kierownik Referatu UG

6. Joanna Nestorowicz

Kierownik Referatu UG

7. Aldona Robowska

Kierownik OPS

8. Alicja Kwiatkowska – Bak

Inspektor

9. Leon Płetenicki

Inspektor

10. Natalia Zdónek

Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim

11. Alina Marciniak

Księgowa SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim

12. Beata Skowron

Dyrektor Szkoły

13. Edyta Zajkowska

Sołtys

14. Henryk Gawron

Sołtys

15. Agata Bieńko

Sołtys

16. Urszula Peron

Sołtys

17. Teresa Stadnik

Sołtys

18. ElŜbieta Patek

Sołtys

19. Zbigniew Zaroda

Sołtys

20. Cezary Górny

Sołtys

Stan Rady Gminy to 15 radnych, obecnych 14 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń.
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Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.

Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło otworzył obrady XXXIV Sesję Rady Gminy.
Następnie powitał Wójta, Radnych, Sołtysów oraz wszystkich zaproszonych Gości. W dalszej
kolejności Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poinformował, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
nagrywana. Następnie przedstawił porządek obrad, wprowadzając punkt dotyczący
rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy
na 2013r. oraz

punkt dotyczący rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gubin, następnie zadał pytanie
dotyczące ewentualnych wniosków formalnych. Po czym stwierdził, Ŝe na 15 radnych
obecnych jest 14, co sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest prawomocna do podejmowania
wszelkich uchwał decyzji i ustaleń.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski - na XXXIII Sesji Rady Gminy
została zgłoszona jedna wspólna

interpelacja przez radnego Szymona Naglika, Daniela

Zołoteńko oraz Stanisława Fudymę w sprawie Stacji Uzdatniania Wody w Sękowicach,
informuję, iŜ specjalista dokona przeglądu wszystkich usterek jakie zgłoslili radni i na
następnej sesji odpowiem na interpelację.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Krzysztof Urban złoŜył interpelację w sprawie umów z PUM w Gubinie, czy
mieszkańcy musza sami rozwiązać umowy czy umowy automatycznie wygasną.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – kaŜdy z mieszkańców sam musi
wypowiedzieć umowę z PUM w Gubinie, wzory druków wypowiedzenia zostaną
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, a takŜe będzie moŜna pobrać w
sekretariacie Urzędu Gminy.

Radna Mirosława Strzelbicka złoŜyła interpelację w sprawie zorganizowania zebrań wiejskich
dotyczących ustawy o gospodarowaniu odpadami.
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Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – terminy zebrań moŜna ustalać juŜ w
sekretariacie Urzędu Gminy Gubin.

Radny Ryszard Eret złoŜył interpelację dotycząca współpracy ze Związkiem Odra – Nysa –
Bóbr na który płacimy 6.000zł, a obowiązki w większości i tak przerzucane są na Urząd
Gminy.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – ze względu koszty jakie ponosimy z
tego tytułu, wystosowałem pismo do Związku z informacją, iŜ nie dokonamy wpłaty składki
na rzecz Związku za miesiąc kwiecień.

Radny Leszek Tomaszewicz złoŜył interpelacje dotycząca powiększenia składu Rady
Sołeckiej w Sołectwie Przyborowice – Dobre, propozycja powiększenia składu Rady
Sołeckiej została zgłoszona na ostatnim zebraniu wiejskim w Przyborowicach.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – ze względu na kończącą się kadencję,
nie wiem czy jest sens, aby uzupełniać skład Rady Sołeckiej, proszę o zorganizowanie
zebrania i porozmawiamy czy jest potrzeba powiększenia składu rady Sołeckiej.

Radny Szymon Naglik złoŜył trzy interpelację;
a) w sprawie utwardzenia tłuczniem dróg wewnętrznych w miejscowości Grabice,
b) w sprawie przeniesienia lampy oświetleniowej, która znajduje się przy drodze na
kolonię w Grabicach, na ulicę prowadzącą do kościoła, poniewaŜ na tej ulicy znajduje
się tylko jedna lampa.
c) w sprawie drogi wojewódzkiej na odcinku Luboszyce – Wielotów, zła nawierzchnia
jezdni powoduje utrudnienie ruchu.

Radny Remigiusz Darmach złoŜył interpelację dotyczącą przekazania drogi wewnętrznej w
Sieńsku, droga jest własnością Agencji Rynku Rolnego.

Radna Anna Durawa złoŜyła zapytanie o drogi w miejscowości Chlebowo, w której znajdują
się drogi wojewódzkie, powiatowe, wewnętrzne, czy są wszystkie odpowiedzi na pisma które
zostały wysyłane do Zarządcy tych dróg z zapytaniem o naprawę.
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Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – tak, na wszystkie kierowane pisma
otrzymaliśmy odpowiedzi, na względu na niskie natęŜenie ruchu oraz lokalny charakter będą
prowadzone bieŜące naprawy.

Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło złoŜył interpelację w sprawie zmiany organizacji
ruchu koło restauracji Retro gdzie jest linia ciągła i zakaz skrętu w prawo do siedziby Urzędu
Gminy, proszę o wystąpienie do zarządcy tej drogi o zmianę organizacji ruchu i oznaczenie
drogi linią przerywaną.
Do punktu 4:
Działania Wójta w okresie międzysesyjnym
1. Spotkania z mediami Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Gazeta Tygodniowa, TV śary
2. Spotkania w Urzędzie Gminy z sołtysami, mieszkańcami Gminy
3. Narada z kierownikami (co środę)
4. Udział w posiedzeniach Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami w Krośnie
Odrzańskim
5. Spotkanie z wicestarostą Grzegorzem Świtalskim
6. Udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy – Komisja Planu i BudŜetu, Komisja
Rolnictwa, Komisja Oświaty
7. Spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie opracowania wspólnego programu
dotyczącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta i gminy
8. Udział w rozprawie dotyczącej skargi Gminy Gubin na postanowienia PZPWL
w WSA Gorzów Wielkopolski – skarga gminy została oddalona, ze względu na brak
interesu prawnego do złoŜenia skargi przez Gminę Gubin.
9. Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie odwodnienia drogi
wojewódzkiej w Jaromirowicach i szkód związanych z podtapianiem budynku
mieszkalnego
10. Udział we wspólnym posiedzeniu Rad Gmin – Guben, Schenkendobern, Gubinmiejska, Brody, Gubin-wiejska
11. Spotkanie w sprawie organizacji przedszkoli na terenie gminy
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12. Spotkania z mieszkańcami wsi Stargard Gubiński i Gębice
13. Spotkanie z Zarządem Melioracji w Krośnie Odrzańskim w sprawie uszkodzeń
wyrządzonych przez rzekę Młynówkę w Stargardzie Gubińskim – uszkodzenie linii
brzegowej, uszkodzenie czterech przepraw mostowych
14. Zebranie w Sękowicach z Radą Sołecką i młodzieŜą w sprawie sposobu uŜytkowania
świetlicy
Do punktu5:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Stargardzie
Gubińskim.
Księgowa SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim Pani Alina Marciniak przedstawiła
sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2012r..
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej

zaopiniował

pozytywnie w/w sprawozdanie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał w/w sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim zostało przyjęte 14za, tj.
jednogłośnie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 6:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok
2013.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego UG Joanna Nesterowicz przedstawiła i
uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2013.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwał w/w sprawie pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.
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Do punktu 7:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Gubin.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego UG Joanna Nesterowicz przedstawiła i
uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu oczyszczania ścieków
komunalnych na terenie gminy Gubin.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwał w/w sprawie pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 8:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie funduszu
sołeckiego na 2014r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod
głosowanie.
Projekt uchwały w w/w sprawie został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 9:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2013r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały

w sprawie

wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2013r.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwał w/w sprawie pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 10:
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Rozpatrzenie i przyjecie projektu uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin na lata 2013 – 2018.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały

w sprawie

wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2013r.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w/w sprawie pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 12 za, przy 2 wstrzymujących.
Do punktu 11:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Gubin.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gubin.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwał w/w sprawie pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 12:
Przyjęcie protokołu z odbycia XXXIII Sesji rady Gminy.
Radny Senior pan Stefan Turowski wnioskował, aby protokół przyjąć bez odczytania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.

Do punktu 13:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Sołtys wsi Grabice Edyta Zajkowiska złoŜyła wniosek:
a) w sprawie nie przenoszenia lampy oświetleniowej z drogi prowadzącej na Kolonię w
Grabicach. Droga ta jest nierówna, zabranie lampy oświetleniowej utrudni dojazd do
Kolonii,
b) w sprawie ustaleń na temat szkoły w Grabicach i Strzegowie, co ze świetlicą w
Grabicach,
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Radny Krzysztof Irisik odpowiedział na wniosek Pani Sołtys Edyty Zajkowskiej w
sprawie szkół, poinformował, iŜ w tym miesiącu będą wznowione rozmowy na temat
szkół, decyzje zapadną do końca roku szkolnego.
c) w sprawie spotkań dotyczących oczyszczalni ścieków, informacja o wnioskach, które
zostały zakwalifikowane po badaniu gruntu, czy wniosek na przydomowe
oczyszczalnie ścieków został złoŜony.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – dziś radni głosowali nad
przyjęciem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gubin, po
zatwierdzeniu tego regulaminu moŜemy złoŜyć wniosek.

Radny Leszek Tomaszewicz złoŜył wniosek w sprawie budowy oczyszczalni ścieków,
jeŜeli badanie wykazało, Ŝe nie moŜna budować oczyszczalni ścieków, to kiedy będą
zwracane dokonane wpłaty.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – wpłacone środki moŜna
wypłacać w kaŜdej chwili, z tym Ŝe proponujemy, aby tego

nie robić bo jest

przygotowywana dokumentacja na takie oczyszczalnie jakie moŜemy tam
wybudować.

Sołtys wsi Węgliny Zbigniew Zaroda złoŜył wniosek w sprawie porozrywanych worków ze
śmieciami, które stoją koło drogi, proszę o poinformowanie Lasy Państwowe.
Do punktu 14:
Zakończenie Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zakończył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy o
godz. 13.00.

Protokołował:

Przewodniczący Rady:
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