Protokół nr XLV/2014
z przebiegu obrad XLV Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 19 marca 2014r.

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

Zbigniew Barski

- Wójt Gminy

2

Alicja Antkiewicz

- Radca Prawny UG

3

Anna Kowaluk

- Skarbnik Gminy

4

Wanda Łakoma

- Sekretarz UG

5

Bogusława Tulimowska

- Kierownik Referatu UG

6

Jerzy Kwaśny

- Kierownik Referatu UG

7

Miłosz Jasek

- Kierownik Referatu UG

8

Ireneusz Solecki

- Kierownik Referatu UG

9

Joanna Nesterowicz

- Kierownik Referatu UG

10

Krystyna Buchowicz

- Kierownik Referatu UG

11

Natalia Zdónek

- Kierownik SPZOZ w Stargardzie Gubińskim

12

Jadwiga Kobierecka

- Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

13

Aldona Robowska

- Kierownik OPS

14

Anna Konstanty

- Podinspektor UG

15

Roman Sikora

- Radny Powiatu

16

Sołtysi

17

Mieszkańcy Gminy

Stan Rady Gminy to 15-stu radnych, obecnych 14 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń. Nieobecny Radny Leszek
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Tomaszewicz. Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Proponowany porządek obrad:

Do punktu 1:
1. Otwarcie sesji.
2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Stargardzie
Gubińskim za 2013r.
7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013r.
8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Gubin w Gubinie za 2013r.
9. Przedstawienie i przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2013r.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego
11. Rozpatrzenie

i przyjęcie projektu uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie
doŜywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania ” na lata 2014 -2020.
12. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Międzygminnego
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.
13. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze
świetlic wiejskich Gminy Gubin.
14. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok
2015.
15. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
16. Przyjęcie protokołu z odbycia XLIII oraz XLIV Sesji Rady Gminy.
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17. Sprawy róŜne, wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XLV Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył XLV Sesję Rady Gminy o
godz. 11.00. Stan Radnych 15 obecnych 14. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący Rady Gminy
przywitał Radnych, Wójta, pracowników Urzędu i zaproszonych gości. Następnie
przedstawił proponowany porządek obrad i zaproponował zmianę w porządku obrad
w punktach:
16. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2014".
17. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
budŜecie gminy na 2014r.
18. Przyjęcie protokołu z odbycia XLIII oraz XLIV Sesji Rady Gminy.
19. Sprawy róŜne, wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Następnie zadał pytanie Radnym czy są wnioski formalne dotyczące zaproponowanego
porządku obrad. Głos zabrał Radny Szymon Naglik oraz Stanisław Fudyma w sprawie punktu
10 porządku „Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego”. Przewodniczący Rady ponownie zadał
pytanie o wnioski formalne do porządku obrad, nikt z radnych nie wniósł wniosków
formalnych, następnie przystąpił do realizowania porządku obrad.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Na ostatniej sesji zgłoszono następujące interpelacje:
- interpelacja Radnego Stanisława Fudymy w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy z dnia
30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół – odpowiedź została
udzielona przez Wójta.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty sieć publicznych szkół powinna być
zorganizowana w sposób umoŜliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku
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szkolnego, przy czym droga dziecka z domu do szkoły nie moŜe przekraczać 3 km - w
przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI
szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. JeŜeli droga dziecka z domu do szkoły, w
obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2 tej ustawy,
obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub
zwrotu koszów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Zdaniem NSA do obowiązków Gminy naleŜy zorganizowanie sieci szkół publicznych
w sposób umoŜliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, przy czym
ustalenie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz
określenie granic obwodów szkół publicznych naleŜy do kompetencji Rady Gminy.
W orzeczeniach NSA stwierdza, Ŝe jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza te
odległości, to obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 września 1997 r. (sygn. akt K 6/97), w którym
wskazano,
Ŝe obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do szkół lub refundacji kosztów tego
transportu ma charakter publiczny i wiąŜe się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz jest
realizowany wyłącznie w obrębie właściwości miejscowej Gminy.
Dowóz dzieci z miejscowości Gubinek, Sękowice, Polanowice i Sadzarzewice do
szkół w Grabicach i Strzegowie jest realizowany w obrębie Gminy Gubin. Gmina Gubin w
drodze przetargu wyłania przewoźnika, który w jej imieniu realizuje obowiązek zapewnienia
wszystkim dzieciom moŜliwość realizacji obowiązku szkolnego.

Dzieci, które spełniają

obowiązek szkolny mają zapewniony bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu.
Gmina realizując swój obowiązek zapewnienia bezpłatnego transport do i ze szkoły wykupuje
u przewoźnika określoną pulę biletów miesięcznych. Koszt jednego biletu miesięcznego jest
stały i nie zaleŜy od trasy oraz odległości przejazdu.
W związku z powyŜej przytoczoną argumentacją naleŜy stwierdzić, Ŝe sposób
organizacji transportu uczniów do i ze szkół naleŜy wyłącznie do kompetencji Gminy. Podjęta
w dniu 30 grudnia 2013r. uchwała Nr XLIII/207/2013 o zmianie obwodów dla szkół w
Grabicach i Strzegowie nie niesie ze sobą Ŝadnych skutków finansowych. Zapewnienie jakie
złoŜyłem rodzicom o moŜliwości swobodnego wyboru szkoły podstawowej, do której ma
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uczęszczać dziecko nie spowoduje dezorganizacji dowozów oraz wzrostu ich kosztów.
Podjęta uchwała dotyczy obszaru administrowanego wyłącznie przez Gminę Gubin i dowóz
dzieci do szkół będzie się odbywał wyłącznie na jej terenie.
- zapytanie pana radnego Henryka Ostapkowicza dotyczące współfinansowania przez gminę
wraz z miastem Gubin remontu drogi łączącej miejscowość śenichów z miastem –
odpowiedzi udzielił wójt gminy na XLIV Sesji Rady Gminy.
- zapytanie pana radnego Edwarda Szafrańskiego dotyczące realizacji programu budowy
biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – odpowiedzi udzielił wójt gminy na
XLIV Sesji Rady Gminy.
- zapytanie Radnego Ryszarda Eret w sprawie sposobu rozsączania wody z przydomowej
oczyszczalni ścieków – odpowiedzi udzielił kierownik referatu Miłosz Jasek na XLIV Sesji
Rady Gminy.
- zapytanie pana Radnego Stanisława Fudymy w sprawie terminu zakończenia budowy
kolektora sanitarnego w miejscowości Sękowice – odpowiedź została udzielona przez wójta
gminy i kierownika referatu Miłosza Jaska XLIV Sesji Rady Gminy.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Edward Szafrański złoŜył interpelację w sprawie:
- naprawy drogi i pobocza w miejscowości Wałowice ( odcinek sklep – zakręt).
- przeglądu hydrantów na terenie Gminy Gubin wraz ze straŜakami OSP.
Radny Krzysztof Urban złoŜył interpelacje w sprawie:
- budowy sieci internetowej szerokopasmowej w miejscowości Kosarzyn, Budoradz, Łomy,
śytowań, budowa I etapu zakończyła się w grudniu, kiedy będzie kolejny etap, czy gmina
posiada informacje na ten temat?
- budowa sieci internetowej szerokopasmowej na odcinku Kosarzyn – Łomy spowodowała
iŜ prace prowadzone były na poboczu wskutek czego pozostały pnie które spowodowały juŜ
kilka kolizji.
- naprawa drogi w miejscowości śytowań, na drodze tej powstały pęknięcia.
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Radny Remigiusz Darmach złoŜył interpelację w sprawie :
- drogi Witaszkowo – Starosiedle, droga ta jest cały czas utwardzana czy jest istnieje
moŜliwość zrobienia drogi asfaltowej lub w taki sposób aby droga ta była trwała.
Radny Stanisław Fudyma złoŜył interpelację z pytaniem czy wójt gminy zakupi bilety szkolne
dzieciom z miejscowości Gubinek, Sękowice, Polanowice i Sadzarzewice, które chcą
uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Grabicach.
Przewodniczący Rady złoŜył interpelację w sprawie:
- zniesienia znaku ograniczenia prędkości do 40km/h w miejscowości BieŜyce.
- zapytanie w sprawie rozprawy w Sądzie Pracy przeciwko byłemu Kierownikowi Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Panu Jakubowi Piekarczykowi.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Braski – po zwolnieniu Kierownik Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jakuba Piekarczyka wystąpiłem z
wnioskiem do Sądu Pracy o zwrot odsetek za kary środowiskowe jakie gmina musiała
zapłacić w wyniku nie dopełnienia obowiązków słuŜbowych, mogłem dochodzić całości
odszkodowania uznając jako celowe działanie lub Ŝądać trzymiesięcznego wynagrodzenia ze
strony pracownika. Sprawa odbyła się w ubiegłym tygodniu, Sąd zaproponował ugodę
między nami, zgodziłem się aby pracownik zwrócił do kasy Urzędu Gminy jedno miesięczne
wynagrodzenie.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
1.

Spotkania z mieszkańcami

2.

Udział w uroczystości wręczenia statuetek „Kobieta z
Sercem”

3.

Udział

w

pracach

poszczególnych

Komisji

funkcjonujących przy Radzie Gminy
4. Otwarcie ofert przetargowych dotyczące remontu świetlicy Wielotów
5. Spotkanie z mieszkańcami w Chlebowie
6. Spotkanie z p. z ABW
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7. Spotkanie z dyr. ZS Chlebowo
8. Spotkanie z przedstawicielami ANR w sprawie sprzedaŜy gruntów oraz likwidacji
zniszczonych budynków
9. Spotkanie z p. Chinalskim w sprawie utworzenia Lokalnej Grupy działania opartej o
gminy powiatu krośnieńskiego
10. Spotkanie- Kobiety NiezaleŜne
11. Spotkanie w Zielonej Górze (ANR)
12. Spotkanie z sołtysami – wspólna narada
13. Spotkanie wyjazdowe w Brodach
14. Komisja Planu i BudŜetu
15. Spotkanie z prezesem PKS-u Zielona Góra
16. Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Stargard Gub.
17. Komisja Rolnictwa
18. Spotkanie z Wicestarostą w sprawie remontu budynku stanowiącego siedzibę UG oraz
Starostwa
19. Zebranie OSP w Strzegowie
20. Spotkanie z Przedsiębiorstwem Produkcji Rolnej Luboszyce
21. Udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu
22. Spotkanie z Fundacją w spr. pomników przyrody
23. Spotkanie z przedstawicielami ZETO Zielona Góra
24. Zebranie w Strzegowie – z nauczycielami i rodzicami
25. Wyjazd do Krosna Odrzańskiego do Związku Odra-Nysa-Bóbr
26. Narada dyrektorów szkół
27. Komisja Rolnictwa
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28. Komisja Planu i BudŜetu
29. Komisja Oświaty
30. Szkolenie na Sali Narad
31. Spotkanie z PPR Luboszyce
Do punktu 5:
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło przedstawił swoje działania w okresie
międzysesyjnym:
1.

Spotkania z mieszkańcami wsi, sołtysami

2.

Udział w zebraniu z sołtysami

3.

Udział w pracach komisji funkcjonujących przy Radzie
Gminy

4.

Przygotowanie obrad sesji

Do punktu 6:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Stargardzie
Gubińskim za 2013r.
Główna Księgowa SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim przedstawiła sprawozdanie finansowe
SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2013r.
Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim Natalia Zdónek przedstawiła sprawozdania z
działalności SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2013r.

W-ce Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
Mirosława Strzelbicka przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji do w/w sprawozdania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności
SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2013r., które zostało przyjęte 14

głosami za, tj.

jednogłośnie.
Sprawozdania z działalności SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2013r. stanowi załącznik
do protokołu.
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Do punktu 7:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013r.
Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga
Kobierecka przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013r.

W-ce Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
Mirosława Strzelbicka przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji do w/w sprawozdania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie, które
zostało przyjęte 14 głosami za, tj. jednogłośnie.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2013r.
Do punktu 8:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Gubin w Gubinie za 2013r.
Kierownik OPS Gminy Gubin Aldona Robowska przedstawiła sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie za 2013r.
W-ce Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
Mirosława Strzelbicka przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji do w/w sprawozdania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie, które
zostało przyjęte 13 głosami za przy 1 wstrzymującym.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie za 2013r.
Do punktu 9:
Przedstawienie i przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2013r.
Kierownik OPS Gminy Gubin Aldona Robowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013r.
W-ce Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
Mirosława Strzelbicka przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji do w/w sprawozdania.
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Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie, które
zostało przyjęte 14 głosami za, tj. jednogłośnie.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013r.
Do punktu 10:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
Propozycję uchwały przedstawił wójt Gminy Zbigniew Barski powołując się na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz na zawarty w nim zapis o moŜliwości
złoŜenia odwołania do WSA. Wójt Gminy stwierdził, Ŝe nie zgadza się z argumentacją
przytoczoną w rozstrzygnięciu Wojewody. Stwierdzając, Ŝe nie został sporządzony przez
Państwo wykaz złóŜ, które mają być objęte ochroną argumentując swoje stanowisko
przytoczył pisma Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Skarbu, Ministra Gospodarki
oraz zapisy z przebiegu Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej

ds. energetyki i zasobów

naturalnych.
W dyskusji głos zabrał Radny Szymon Naglik powołując na Ustawę Prawo Górnicze i
Geologiczne wskazując, Ŝe w myśl tej ustawy Gmina ma obowiązek wprowadzenia
występujących na jej terenie złóŜ kopalin do swojego Studium.
Odpowiadając Radnemu wójt Gminy stwierdził, Ŝe nie są zabezpieczone interesy
mieszkańców Gminy i w związku z tym naleŜy domagać się prawnego uregulowania tej
kwestii oraz zapewnień, ze strony Skarbu Państwa, Ŝe zostaną zabezpieczone interesy Gminy
i jej mieszkańców.
Radny Stanisław Fudyma stwierdził, Ŝe uzasadnienie nie jest parafowane przez radcę
prawnego UG. Radny stwierdził, Ŝe Rada Gminy nie wypracowała stanowiska w sprawie
Studium i Radni nie są informowani o pismach jakie są kierowane do Gminy w sprawie
Studium. Radny uznał, Ŝe rola Rady Gminy w sprawie zaskarŜenia rozstrzygnięcia
nadzorczego jest zbędna.
Radca Prawny Urzędu Gminy pani Alicja Antkiewicz odniosła się do argumentów jakie uŜył
wójt przedstawiając propozycję projektu uchwały. Stwierdzając, Ŝe z punktu widzenia
realizacji swojego programu wyborczego wójt Gminy wykazuje duŜą konsekwencję. Dlatego
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zasadnym jest uzyskanie akceptacji Rady Gminy do

złoŜenia skargi do WSA na

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego.
Radny Remigiusz Darmach stwierdził, Ŝe dyskusja do niczego nie prowadzi i wskazał, Ŝe w
rozstrzygnięciu nadzorczym jest wskazana droga odwoławcza i w związku z tym naleŜy
odwołać się.
Radny Wojciech Dębski zadał pytanie wójtowi co mają robić młodzi mieszkańcy Gminy w
związku z powstałą sytuacją.
Wójt Gminy odpowiedział, Ŝe powinni kształcić się, pracować i otwierać działalność
gospodarczą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego, który został przyjęty 9 głosami za przy
2 przeciw i 3 wstrzymujących.
Radni którzy wyrazili zgodę na zapisanie w protokole swojego głosu:
Radny Stanisław Fudyma – przeciw przyjęciu projektu uchwały w/w sprawie.
Radny Ryszard Eret – wstrzymał się od głosu.
Radny Krzysztof Irisik – za przyjęciem projektu uchwały w/w sprawie.
Radny Szymon Naglik - przeciw przyjęciu projektu uchwały w/w sprawie.
Edward Szafrański - wstrzymał się od głosu.
Radny Daniel Zołoteńko - wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło - za przyjęciem projektu uchwały w/w sprawie.
Do punktu 11:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie
doŜywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020”.
Kierownik OPS Gminy Gubin Aldona Robowska przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w
sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej
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pomocy w zakresie doŜywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020”.
W-ce Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
Mirosława Strzelbicka przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji do w/w projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie doŜywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w
zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020”, który
został przyjęty 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.
Do punktu 12:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Międzygminnego
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt
uchwały w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Remigiusz Darmach
przedstawił pozytywne stanowisko do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-NysaBóbr”, który został przyjęty 13 głosami za, tj. jednogłośnie.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.
Do punktu 13:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze
świetlic wiejskich Gminy Gubin.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie
określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Gubin, oraz poinformował o
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konieczności naniesienia poprawki w Załączniku do projektu uchwały w punkcie 12
zmieniona nazwa – „Budynek OSP pełniący funkcje świetlicy wiejskiej w Strzegowie” i
dopisany punkt 27 „świetlica wiejska w Jaromirowicach”.
Głos w sprawie zabrał:
Radny Edward Szafrański pytając o wniesione opłaty, mieszkańcy wsi włoŜyli swoją pracę w
remont świetlicy, z funduszu sołeckiego wyposaŜyli świetlice, natomiast z organizacji
róŜnego rodzaju zabaw doposaŜyli świetlicę, gmina będzie pobierała teraz opłaty więc jak to
się będzie miało do mieszkańców, jaką z tego tytułu będą mieli rekompensatę.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – stawki opłat i zasady wynajmu świetlicy
konsultowane były z Sołtysami, ich propozycje zostały zawarte w zarządzeniu w sprawie
wynajmu świetlic wiejskich, koszty podziału środków równieŜ ustalili Sołtysi, po konsultacji
z mieszkańcami, dana wieś po wypracowaniu dochodów z wynajmu będzie miała zwracane w
50% środków z przeznaczeniem na dowolny cel. Mieszkańcy zaakceptowali taką formę
natomiast zarządzenie będzie jeszcze poddane modyfikacji na następnym posiedzeniu
Sołtysów po wniesieniu przez nich dodatkowych uwag.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie poprawki w Załączniku do
projektu uchwały w punkcie 12 zmieniona nazwa – „Budynek OSP pełniący funkcje świetlicy
wiejskiej w Strzegowie” i dopisany punkt 27 „świetlica wiejska w Jaromirowicach”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie poprawki do załącznika
w/w projektu uchwały, które zostały przyjęte 11 głosami za przy 1 wstrzymującym.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania nad poprawkami do załącznika w/w
projektu uchwały.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na poprawkami do załącznika w/w
projektu uchwały.
W-ce Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
Mirosława Strzelbicka przedstawiła pozytywne stanowisko Komisji do w/w projektu
uchwały.
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Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Gubin, który został przyjęty 7
głosami za przy 5 wstrzymujących.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania na w/w uchwałą.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na w/w uchwałą.
Do punktu 14:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015.

Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie funduszu
sołeckiego na rok 2015.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w
sprawie, który został przyjęty 12 głosami za, tj. jednogłośnie.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Do punktu 15:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Sekretarz Gminy Wanda Łakoma przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
utworzenia

odrębnego

obwodu

głosowania

w

wyborach

posłów

do

Parlamentu

Europejskiego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w
sprawie, który został przyjęty 12 głosami za, tj. jednogłośnie.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
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Do punktu 16:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gubin na rok 2014".

Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2014".
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w
sprawie, który został przyjęty 12 głosami za, tj. jednogłośnie.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Do punktu 17:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2014 r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w budŜecie gminy na 2014 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał pod głosowanie projekt uchwały w/w
sprawie, który został przyjęty 11 głosami za przy 1 wstrzymującym.
Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na w/w projektem uchwały.
Do punktu 18:
Przyjęcie protokołu z odbycia XLIII oraz XLIV Sesji Rady Gminy.

Radny Senior Stefan Turowski złoŜył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XLIII oraz
XLIV bez odczytywania.
Protokół z XLIII oraz XLIV Sesji Rady Gminy został przyjęty 11 głosami za przy 1
wstrzymujących.
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Radny Krzysztof Irisik nieobecny podczas głosowania na w/w wnioskiem.
Radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania na w/w wnioskiem.
Do punktu 9:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Sołtys m. Pole złoŜył wniosek w sprawie niesprawnych lamp w m. Pole.
Do punktu 10:
Zakończenie posiedzenia Rady Gminy
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godzinie 14.30 zakończył obrady XLV Sesji Rady
Gminy.

Protokołujący

Przewodniczący
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