Protokół nr XLVI/2014
z przebiegu obrad XLVI Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 29 kwietnia 2014r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 12 radnych .
Ponadto w Sesji udział wzięli zaproszeni goście:

I

Zbigniew Barski

- Wójt Gminy

Alicja Antkiewicz

- Radca Prawny UG

Anna Kowaluk

- Skarbnik Gminy

Bogusława Tulimowska

- Kierownik Referatu UG

Jerzy Kwaśny

- Kierownik Referatu UG

Miłosz Jasek

- Kierownik Referatu UG

Joanna Nesterowicz

- Kierownik Referatu UG

Izabella Górska

- Pracownik OPS

Anna Konstanty

- Podinspektor UG

Roman Sikora

- Radny Powiatu

Sołtysi
Mieszkańcy Gminy

Stan Rady Gminy to 15-stu radnych, obecnych 12 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń. Nieobecny Radny Leszek
Tomaszewicz, Zbigniew Zygadło oraz radna Anna Durawa. Obecność na Sesji dokumentują
listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Proponowany porządek obrad:
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Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Gminy.
Z- ca Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Ostapkowicz otworzył XLVI Sesję Rady
Gminy o godz. 11.00. Stan Radnych 15 obecnych 12. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
przywitał Radnych, Wójta, pracowników Urzędu i zaproszonych gości. Następnie przedstawił
proponowany porządek obrad, wykreślając punkt 5 dotyczący informacji Przewodniczącego
Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz wprowadzając punkt dotyczący
rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy
na 2014r. następnie poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany w porządku obrad, które
zostały przyjęte 10 za przy 2 wstrzymujących, porządek obrad po naniesionych zmianach
został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski - na ostatniej sesji zgłoszono następujące
interpelacje:
Odnosząc się do interpelacji w sprawie pytania Radnego Pana Stanisława Fudymy „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”, w trybie § 39 ust. 5 Statutu Gminy Gubin, wyjaśniam co następuje:
Bilety miesięczne będą zakupione wszystkim dzieciom z terenu Gminy, które będą
uczęszczały do szkół zarządzanych przez Gminę Gubin.
Na kolejne interpelacje odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Jerzy Kwaśny -

interpelacja radnego Edwarda Szafrańskiego dotycząca naprawy drogi

wojewódzkiej w miejscowości Wałowice, informuję, iŜ wystosowaliśmy pismo do Zarządu
Dróg Wojewódzkich wraz z sporządzoną dokumentacją, kolejna interpelacja złoŜona przez
radnego Krzysztofa Urbana, która dotyczyła naprawy drogi w śytowaniu, informuję, iŜ
równieŜ wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z załączoną
dokumentacją. Następną interpelację złoŜył radny Remigiusz Darmach w sprawie naprawy
odcinka drogi Witaszkowo – Starosiedle, informuję, iŜ droga ta została utwardzona, natomiast
odcinek drogi Starosiedle – Sieńsk jest w trakcie naprawy. Kolejną interpelację złoŜył
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Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło w sprawie zniesienia znaku ograniczenia prędkości
do 40km/h w miejscowości BieŜyce, informuję, iŜ wystosowaliśmy pismo w tej sprawie do
Zarządu Dróg Powiatowych.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Mirosława Strzelbicka złoŜyła interpelację w sprawie:
- mostów na rzece Młynówka w m. Stargard Gubiński - czy w miesiącu maju zostaną
wybudowane mosty.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Jerzy Kwaśny - muszą

zostać zabezpieczone środki na ten cel.
- remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Stargardzie Gubińskim;
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – na obecną chwilę nie będziemy
naprawiać dachu poniewaŜ środki przesuniemy na budowę mostów, a w razie moŜliwości w
połowie roku wymienimy dach.
Radny Edward Szafrański złoŜył interpelację w sprawie:
- remontu mieszkań socjalnych w m. Strzegów, jak długo będzie trwał ten remont oraz jakie
szanse są w tym roku lub w następnym, Ŝe ktoś otrzyma tam zakwaterowanie.
- placu zabaw w m. Drzeńsk Wielki – plac zabaw pozbawiony jest atestu, w 2009r. zostało
złoŜone pismo w sprawie modernizacji placu, urządzenia do zabaw miały zostać wymienione
na nowe zabawki, jak to wygląda na obecną chwilę.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – jeśli chodzi o remont mieszkań
socjalnych w Strzegowie to jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji technicznej,
która została podzielona na trzy etapy, budynek kuchenny i budynek magazynowy oraz
budynek koszarowy, zgodnie z ustaleniami dwie rodziny wielodzietne ze Strzegowa po
zakończeniu dokumentacji mają we współdziałaniu z Gminą przystąpić do remontu tych
dwóch budynków gospodarczych, aby w jak najkrótszym czasie zamieszkać, wesprzemy ich
dokumentacją oraz skierujemy do pomocy kadrę pracowniczą i będziemy remontować we
własnym zakresie, jeśli chodzi o budynek główny to w tym roku nie przewidujemy jego
remontu, dla nas piorytetem jest wyremontowanie tych dwóch budynków , które chcemy w
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najbliŜszym czasie zakończyć. Natomiast jeśli chodzi o plac zabaw to złoŜyliśmy wnioski na
budowę placu zabaw i będziemy budowali według załoŜonego programu na ten rok, nie
przewidujemy budowy placu zabaw w m. Drzeńsk Wielki. W wielu miejscowościach Rady
Sołeckie przeznaczają fundusz sołecki na doposaŜenie placu zabaw, w Drzeńsku Wielkim
wyremontowaliśmy świetlicę wiejską teraz chcemy koncentrować się na miejscowościach
które nie mają świetlic wiejskich.
Radny Krzysztof Urban złoŜył interpelacje w sprawie – wystających pniaków na odcinku
drogi Kosarzyn – Łomy, wystające pnie w pasie drogowym spowodowały juŜ kolizję, stwarza
to niebezpieczeństwo.
Radny Krzysztof Irisik złoŜył interpelację w sprawie :
- budowy oczyszczalni ścieków, kiedy rozpoczną się prace nad budową.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – dokumenty na budowę oczyszczalni
ścieków

są złoŜone w Starostwie Powiatowym, dziś firma ma dosłać harmonogram

wykonywania prac I etapu.
Radny Ryszard Eret złoŜył zapytanie w sprawie:
- oczyszczalni ścieków – wcześniej była moŜliwość wyboru oczyszczalni rozsączające lub ze
studnią chłonną, kiedy będzie taki wybór jeśli plany zostały juŜ zrobione.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – wybór oczyszczalni był
na etapie planowania, wtedy kiedy firma przystępowała do pomiarów na danym terenie.
Radny Stanisław Fudyma złoŜył interpelację w sprawie:
- ciągu kanalizacyjnego m. Sękowice - zwracałem się pisemnie w sprawie pewnego odcinka
do posesji nr 50, otrzymałem odpowiedź, Ŝe w ramach moŜliwości środków finansowych
będzie sporządzona dokumentacja techniczna, chodziło o wymianę odcinka.
- przejrzeć trzy przepompownie, a zwłaszcza jedną koło posesji pani Hernik, poniewaŜ
zgłaszała mi, Ŝe siatka jest tam wygięta, informowałem o tym Panią Konieczną,
- czy jest przybliŜona data wpięcia Sękowic do Gubina, czy termin do końca miesiąca
kwietnia jest aktualny?
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Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – prace trwają i przesuną
się o kilka dni poniewaŜ wystąpiła awaria którą trudno było przewidzieć, popękane dno
kanału dopływowego.
- doświetlenie jednego punktu w m. Sękowice przy drodze powiatowej , zgłaszałem to
wcześnie w formie interpelacji, uzyskałem odpowiedź , Ŝe w ramach konserwacji przy
współpracy mieszkańców z funduszu sołeckiego zostanie to wykonane, czy Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej ma to na uwadze?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – na obecną chwilę, mamy
ustalony Brzozów i stopniowo będziemy wykonywać pozostałe miejscowości.
Radny Szymon Naglik złoŜył interpelacje w sprawie:
- doświetlenia wsi, a mianowicie chodzi o to, Ŝe mieszkańcy czują się niesprawiedliwie ,Ŝe
inne wsie doświetlone są całą noc czyli jest brak oszczędności na licznikach.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kwaśny –
mieszkańcy zwracają się z prośbą o to, aby lampy paliły się o godzinę wcześniej lub o
godzinę dłuŜej, w zaleŜności o jakich porach muszą dojeŜdŜać do pracy.
- czy zostanie zakupiony samochód cięŜki bojowy dla OSP,
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – jesteśmy na etapie rozmów kupna
nowego samochodu, który chcemy przekazać dla OSP Starosiedle lub Strzegów, zaleŜy to od
czynników zewnętrznych czy otrzymamy dofinansowanie na zakup takiego samochodu,
złoŜyliśmy wniosek aby taki samochód został pozyskany.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
1. Spotkania z mediami
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Spotkanie pszczelarzy w Sali Narad
4. Podpisanie umowy na termomodernizację Czarnowic
5. Spotkanie z Nadleśniczym w spr. drogi w Kaniowie
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6. Spotkanie z Wójtem Gminy Brody
7. Zebranie z mieszkańcami w Sieńsku
8. Podpisanie umowy- Urząd Marszałkowski Zielona Góra
9. Rada Budowy w Czarnowicach (w spr. termomodernizacji budynku)
10. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrz.
11. Spotkanie z mieszkańcami w Kujawie
12. Spotkanie MZGOK w Krośnie Odrz.
13. Zebranie z mieszkańcami w Drzeńsku Małym
14. Spotkanie w Gębicach z przedstawicielami

firmy z Niemiec (Claudius Wecke,

Matthias Zickora, Gert Streidt)
15. Narada Sołtysów
16. Spotkanie w MZGOK w Krośnie Odrz.
17. Spotkanie w Urzędzie Miasta w Guben w spr. projektu Zdrowe dzieci w zdrowych
gminach
18. Spotkanie wójtów w LGD-GŁ w Lubsku
19. Spotkanie z przedstawiecielem Dragons Partner
20. Zebranie zarządu OSP

Do punktu 5:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z

realizacji Programu współpracy z

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego za rok 2013.
Sprawozdanie przedstawiła podinspektor UG Anna Konastanty.
Z – ca Przewodniczącego Rady Henryk Ostapkowicz zadał pytanie o uwagi do wyŜej
omawianego sprawozdania, nikt z radnych nie wniósł uwag, następnie poddał sprawozdanie
pod głosowanie, które zostało przyjęte 12 głosami, za, tj. jednogłośnie.
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Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego za rok 2013. stanowi
załącznik do protokołu.

Do punktu 6:
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gubin.
Pracownik Opieki Społecznej Izabela Górska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej
na rok 2013 dla gminy Gubin.
Z – ca Przewodniczącego Rady Henryk Ostapkowicz zadał radnym pytanie o uwagi do
sprawozdania, nikt z radnych nie wniósł uwag do wyŜej omawianego sprawozdania.
Następnie poddał pod głosowanie w/w ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla
gminy Gubin, które zostało przyjęte 12 głosami za tj., jednogłośnie.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gubin stanowi załącznik do
protokołu.
Do punktu 7:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia z mian w budŜecie
gminy na 2014r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia z mian w budŜecie gminy na 2014r.
Z – ca Przewodniczącego Rady Henryk Ostapkowicz zadał pytanie o uwagi do projektu
uchwały, nikt z radnych nie wniósł uwag. Następnie poddał pod głosowanie wyŜej omawiany
projekt, który został przyjęty 11 za, tj. jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.
Do punktu 8:
Przyjęcie protokołu z odbycia XLV Sesji Rady Gminy.

Radny Senior Stefan Turowski złoŜył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XLV bez
odczytania.
Protokół z XLV Sesji Rady Gminy został przyjęty 11 głosami, tj. jednogłośnie.
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Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania na w/w wnioskiem.
Do punktu 9:
Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Sołtys wsi Późna Urszula Peron złoŜyła zapytanie w sprawie:
– dodatkowej wywózki odpadów wielkogabarytowych.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Braski – były prowadzone rozmowy na temat
wiosennej wywózki odpadów wielkogabarytowych, skontaktujemy się w tej sprawie z
Prezesem MZGOK.
- wilgoci w świetlicy wiejskiej w Późnej, w korytarzu kruszy się farba i odpada tynk, czy
moŜna coś w tym temacie zrobić?
Odpowiedzi

udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – świetlica wiejska jest jeszcze na

gwarancji, skontaktujemy się z wykonawcą.
Sołtys wsi Polanowice Tadeusz Sarnecki – złoŜył zapytanie w sprawie:
- wieszania plakatów na tablicach informacyjnych, kto później będzie je zrywał.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – jeśli chodzi o plakaty wyborcze to
powinny zrywać je Komitety Wyborcze, jeśli nie zostaną przez nich uprzątnięte to mogą
zostać ukarani.
- posprzątania przystanku w m. Polanowice,
- mostu na rzece Werdawa, ostatnio przez ten most przejeŜdŜa bardzo cięŜki sprzęt, czy ma
pan zawartą umowę z saperami w razie gdyby most został zarwany?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – most nie jest własnością gminy ani
naprawa jego nie naleŜy do zadań gminy, leŜy to w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich,
prowadzone jest postępowanie środowiskowe na temat przebudowy tego mostu, gmina nie
wydaje zgody na poruszanie się cięŜkiego transportu po tej drodze.
Do punktu 10:
Zakończenie posiedzenia Rady Gminy
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Z- ca Przewodniczącego Rady Henryk Ostapkowicz o godz. 12.30 zakończył obrady XLVI
Sesji Rady Gminy.

Protokołujący

Przewodniczący
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