Protokół nr XXXVI/2013
z przebiegu obrad Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 28 maja 2013r.
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. Alicja Antkiewicz

Radca Prawny UG

4. Wanda Łakoma

Sekretarz UG

5. Roman Sikora

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

6. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

7. Bogusława Tulimowska

Kierownik Referatu UG

8. Joanna Nestorowicz

Kierownik Referatu UG

9. Miłosz Jasek

Kierownik Referatu UG

10. Leon Płetenicki

Inspektor

11. Alicja Kwiatkowska – Bak

Inspektor

12. Henryk Gawron

Sołtys

13. Urszula Peron

Sołtys

14. Teresa Stadnik

Sołtys

15. Zbigniew Lider

Sołtys

16. Edyta Puchałko

Sołtys

17. Aniela Nesterowicz

Sołtys

18. Wiesław Hajnas

Sołtys

19. Edyta Zajkowska

Sołtys

20. Aniela Nesterowicz

Sołtys

21. Agata Bieńko

Sołtys

22. Kamil Łukasiewicz

Sołtys

23. Adam Loret

Sołtys

Stan Rady Gminy to 15 radnych, obecnych 15 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 XXXVI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło otworzył obrady XXXVI Sesji 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, przedstawił porządek obrad, wprowadzając punkt dotyczący rozpatrzenia i
przyjęcia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy oraz punkt
dotyczący rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody
na przystąpienie Gminy Gubin do Kapituły Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony
Schröter, następnie zadał pytanie dotyczące ewentualnych wniosków formalnych, nikt z
rannych nie wniósł wniosku formalnego do porządku obrad, porządek obrad został poddany
pod głosowanie i przyjęty 14 za przy 1 wstrzymującym. Po czym stwierdził, Ŝe na 15 radnych
obecnych jest 15, 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 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kwaśny- na
XXXV

Sesji Rady Gminy została

zgłoszona interpelacja przez radnego Edwarda

Szafrańskiego w sprawie naprawy krótkiego odcinka drogi w Wałowicach przy posesji nr 15,
informuję, Ŝe droga zostanie naprawiona, następna interpelacja dotycząca naprawy drogi
gminnej na odcinku Wałowice – Drzeńsk Mały, informuję, Ŝe droga ta będzie naprawiona w
najbliŜszym czasie, natomiast droga w m. Wałowice od skrzyŜowania z drogą wojewódzką do
Przedszkola, ta droga będzie naprawiona, kolejna interpelacja dotyczyła prośby
o powiadomienie Zarządu Dróg Wojewódzkich na odcinku skrzyŜowanie z m. Komorów do
m. Wałowice, otrzymaliśmy pismo od Zarządu, iŜ droga ta jest remontowana na bieŜąco,
następna interpelacja dotyczyła niesprawnych lamp w m. Wałowice, lampy te zostały
naprawione. Kolejna interpelacja wpłynęła od radnego Stanisława Fudymy dotycząca
przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Sękowicach,
prace te zostały wykonane, następna interpelacja dotyczyła naprawy drogi wewnętrznej od
świetlicy w Sękowicach

w kierunku p. Hernik, droga ta została wyrównana. Następną

str. 2

interpelację złoŜył radny Krzysztof Urban w sprawie naprawy odcinka drogi Budoradz –
śytowań, informuję, Ŝe wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w odpowiedzi
otrzymaliśmy pismo w którym informują, iŜ droga ta nie będzie remontowana z braku
środków w budŜecie. Kolejna interpelacja wpłynęła od radnego Remigiusza Darmach która
dotyczyła przejęcia działki od Agencji Nieruchomości w m. Sieńsk, informuję, Ŝe sprawa jest
w toku, otrzymaliśmy pismo dotyczące uzupełnienia dokumentów. Interpelacja od radnego
Stefana Turowskiego dotyczyła naprawy drogi Luboszyce – Wielotów, Zarząd Dróg
Wojewódzkich poinformował nas, iŜ droga ta jest remontowana na bieŜąco. Interpelacja
radnego Leszka Tomaszewicza dotycząca remontu dachu w m. Przyborowice oraz
tynkowanie świetlicy wiejskiej w m. Pole informuję, Ŝe remonty zostaną przeprowadzone
w terminie późniejszym. Następna interpelacja dotyczy naprawy drogi Łazy – Starosiedle,
koło stawów p. Karykowskiego, informuję, iŜ droga ta zostanie naprawiona w najbliŜszym
czasie. Interpelacja radnej Mirosławy Strzelbickiej dotyczyła remontu dachu w m. Stargard
Gubiński, informuję, iŜ kosztorys został przygotowany, koszt remontu jest duŜy, więc jeśli
będą środki to remont zostanie przeprowadzony, kolejna interpelacja dotyczyła nowego
przyłącza energetycznego, skrzyni energetycznej w Stargardzie Gubińskim, przyłącze jest
prawie wykonane, do końca tygodnia powinniśmy skończyć, następna interpelacja dotyczyła
naprawy mostów na rzece Młynówka w Stargardzie Gubińskim, na jakim etapie są prace w
tym kierunku, otóŜ 6 czerwca odbędzie się spotkanie z Zarządem Dróg Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krośnie Odrzańskim wtedy będziemy mogli ocenić etap prac.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski – wpłynęła takŜe interpelacja od radnego Wojciecha
Dębskiego dotycząca informacji strefy ekonomicznej, zgodnie z prośbą informacje na ten
temat zostały przekazane do Biura Rady, kolejna interpelacja dotyczyła informacji z jakimi
inwestorami spotykałem się w okresie międzysesyjnym, a więc spotkałem się z firmą która
chce prowadzić na naszym terenie firmę rolniczo – przetwórczą, stara się o zakup ziemi, jeśli
wszystko będzie dobrze to wybuduje przetwórnię.
Kierownik Referatu UG Joanna Nesterowicz – wpłynął wniosek od radnego Wojciech
Dębskiego w sprawie promocji Gminy Gubin, dokumenty na temat promocji zgodnie z prośbą
radnego zostały przekazane do Biura Rady.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Krzysztof Irisik złoŜył interpelację w sprawie
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a) problemów z przepustem i tworzeniu zalewiska koło Pani Teresy Kozioł Czarnowice
nr 58.
b) Doświetlenie drogi w kierunku posesji Pana Logi w Kopernie.

Radna Anna Durawa złoŜyła interpelację w sprawie:
a) remont świetlicy OSP w Chlebowie, powstaje wilgoć.
b) naprawa dróg lokalnych oraz rozwiezienie tłucznia w miejscowości Chlebowo.
c) naprawa dróg lokalnych w miejscowości Łomy.
Radny Szymon Naglik złoŜył interpelację w sprawie wodociągów, część miejscowości
Kozów, znajdująca się pomiędzy Werdawą a Witaszkowem nie jest zwodociągowana.
Jednocześnie sieci w Kozowie a takŜe w Luboszycach są w złym stanie, a małe przekroje
powodują, Ŝe podczas duŜego poboru wody np. w trakcie oprysków czy podlewania
ogródków przydomowych w niektórych budynkach brakuje wody. Sieci wodociągowe
w Grabicach i Mielnie wykonane są z rur zawierających azbest, sieci te są równieŜ
wyeksploatowane o czym świadczą awarie. Czy i kiedy gmina przystąpi do budowy
wodociągu w m. Kozów oraz do prac modernizacyjnych w Kozowie, Luboszycach,
Grabicach i Mielnie. Proszę o przedstawienie prac w tym zakresie.
Radny Wojciech Dębski złoŜył interpelację w sprawie:
a) kursów autobusowych podczas wakacji na trasie Gubin – Mielno.
b) sprawa likwidacji ZUK, jak wygląda sprawa.
c) sprawa drzew na cmentarzu, przycięcie drzew.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – nie długo otrzymacie Państwo
Protokół z przeprowadzonej kontroli ZUK, raport otrzymała Pani Skarbnik do
weryfikacji, po zweryfikowaniu Raport zostanie przekazany równieŜ radnym.
Radny Daniel Zołoteńko złoŜył interpelację w sprawie:
a) utwardzenia drogi w miejscowości Markosice, droga prowadząca w kierunku
mostu na Nysie.
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b) sprawa uszkodzonego słupa energetycznego w miejscowości Sadzarzewice

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – otrzymaliśmy pismo z ENA
w tej sprawie, pismo zostanie Panu przedstawione.

Radny Stefan Turowski złoŜył interpelacje w sprawie przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski –został złoŜony wniosek do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, po weryfikacji wniosku zostanie ogłoszony przetarg na
budowę oczyszczalnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło złoŜył interpelację w sprawie:
a) zamontowanie progu zwalniającego koło szkoły w BieŜycach,
b) naprawa dróg wewnętrznych w miejscowości BieŜyce.
Do punktu 4:
Działania Wójta w okresie międzysesyjnym
1. Spotkania z mediami Radio Zachód, Telewizja Regionalna
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Narady kierowników UG
4. Spotkanie u Burmistrza UM Gubin
5. Spotkanie z Przedsiębiorstwem Rolnym Luboszyce
6. Wyjazd do BieŜyc w spr. drogi – sprawy zjazdów na posesję
7. Wyjazd do Zielonej Góry
8. ZłoŜenie wieńców pod pomnikiem w Gębicach
9. Spotkanie w BieŜycach w spr. drogi
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10. Notariusz – sprzedaŜ mieszkania
11. Spotkanie w Stargardzie Gub.
12. Spotkanie w spr. szpitala – Restauracja Iskra
13. Przegląd artystyczny w Czarnowicach
14. Posiedzenie MGZGO w Krośnie Odrz.
15. Posiedzenie LGD-GŁ w Lubsku
16. Spotkanie z przedstawicielem gazety niemieckiej
17. Konkurs Ortograficzny
18. Notariusz Zielona Góra – przejęcie drogi w Sieńsku
19. Biegi w Starosiedlu – Bieg papieski
20. Spotkanie z Panem Sadowskim
21. Spotkanie z Wójtem Gminy Bobrowice i Bytnica
22. Komisja Planu i BudŜetu
23. Rada Społeczna SP ZOZ
24. Spotkanie z Sekretarzem Powiatu
25. Komisja Rolnictwa
26. Dzień Chłopa w Jaromirowicach
27. Komisja Oświaty
Do punktu 5:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Gubin.
Pan Leon Płetenicki pracownik Urzędu Gminy przedstawił projekt uchwały, poinformował, iŜ
projekt w/w uchwały został rozpatrywany na Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska podczas której zostały naniesione poprawki do projektu.
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Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło odczytał poprawki, a następnie poddał pod
głosowanie.
Poprawka w § 2, przyjęte 15 za, tj. jednogłośnie.
Poprawka w § 3, przyjęte 15 za, tj. jednogłośnie.
Poprawka w § 4, przyjęte 15 za, tj. jednogłośnie.
Poprawka w § 8, przyjęte 15 za, tj. jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod projekt uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Gubin
z naniesionymi poprawkami, w/w projekt został przyjęty 15 za. tj. jednogłośnie.
Do punktu 6:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Gubin o statusie miejskim.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w/w sprawie.
Wypowiedzi w temacie mieli:
Edward Szafrański – droga ta zostanie zbudowana z kostki, czy ta droga wytrzyma?
Wójt Gminy Zbigniew Barski –projektanci muszą dostosować kostkę do obciąŜenia, my
udzielamy pomocy finansowej, natomiast miasto Gubin odpowiada za wykonanie drogi,
trwałość drogi pozostawmy dla projektanta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał

projekt uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Gubin o statusie miejskim pod głosowanie.
Projekt w/w sprawie został przyjęty 13 za, przy 2 wstrzymujących.
Do punktu 7:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na obszarze objętym
działalnością w tym zakresie przez Urząd Gminy Gubin w okresie od 1 sierpnia 2013r.
do 31 lipca 2013r.
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Radny Stanisław Fudyma złoŜył wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały pod
obrady Komisji Planu i BudŜetu poniewaŜ nie było to tematem komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie, wniosek został
przyjęty 7 za przy 5 przeciw i 3 wstrzymujących.
Projekt uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków obowiązujące na obszarze objętym działalnością w tym zakresie przez Urząd Gminy
Gubin w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2013r. został skierowany pod obrady
Komisji.
Do punktu 8:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy
Gubin.
Przewodniczący Komisji Planu, BudŜetu, Samorządu Prawa i Porządku Publicznego Szymon
Naglik przedstawił i uzasadnił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwał Rady Gminy Gubin.
Nad projektem uchwały głosowało 7 za przy 8 przeciw.

Do punktu 9:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2013r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2013r.
Projekt uchwały w/w sprawie został przyjęty 13 za, przy 2 wstrzymujących.
Do punktu 10:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie
Gminy Gubin do Kapituły Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej Rady
Gminy przedstawił i uzasadnił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyraŜenia zgody

na przystąpienie Gminy Gubin do Kapituły

Gubińskiej Nagrody

Kulturalnej im. Corony Schröter
Projekt uchwały w/w sprawie został przyjęty 11 za przy 4 wstrzymujących.
Do punktu 11:
Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie gminy Gubin, stanowiących pomoc de minimis.
Wójt Gminy przedstawił propozycję projektu uchwały w/w sprawie.
Do punktu 12:
Przyjęcie protokołu z odbycia XXXV 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 przy 1 przeciw.
Do punktu 13.
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Radny Edward Szafrański
a) proszę o powiadamianie mnie o Komisji i Sesji rady Gminy listownie.
b) na ostatniej sesji zadałem pytanie do Przewodniczącego Rady dotyczące reformy
oświaty.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – na Komisji Zdrowia, Oświaty,
Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy została przedstawiona dyrektorom
propozycja pod rozwaŜenie, nie zakładamy likwidacji Ŝadnej ze szkół, chcemy ten
system przeorganizować w taki sposób który pozwoliłby zaoszczędzić środki na
wydatkowanie szkół.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy
Społecznej Rady Gminy Krzysztof Irisik – kolejne spotkanie z dyrektorami szkół
w sprawie reformy oświaty odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Sołtys wsi Pole Wiesław Hajnas złoŜył wniosek w sprawie:
a) remontu przystanku w miejscowości Pole,
b) remontu mieszkania w Polu pod nr 7, czy zostanie przeprowadzony i kiedy,
c) załoŜenie lampy koło Pani NiŜyńskiej
Sołtys wsi Grabice Edyta Zajkowska złoŜyła wniosek w sprawie przekazania
budynku po byłej hydrofornii w Grabicach na magazyn Sołectwa.
Radny Wojciech Dębski złoŜył wniosek w sprawie wygłuszenia drzwi w
Ośrodku Zdrowia w Strzegowie.
Radna Mirosława Strzelbicka złoŜyła wniosek w sprawie drogi gminnej i
chodnika które uległy zniszczeniu.

Do punktu 14:
Zakończenie Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zakończył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy
o godz. 13.00.

Protokołował

Przewodniczący Rady
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