Protokół nr XLVII/2014
z przebiegu obrad XLVII Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 24 czerwca 2014r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 11 radnych .
Ponadto w Sesji udział wzięli zaproszeni goście:

Zbigniew Barski

- Wójt Gminy

Alicja Antkiewicz

- Radca Prawny UG

Anna Kowaluk

- Skarbnik Gminy

Wanda Łakoma

- Sekretarz Gminy

Bogusława Tulimowska

- Kierownik Referatu UG

Joanna Nesterowicz

- Kierownik Referatu UG

Ireneusz Solecki

- Kierownik Referatu UG

Aldona Robowska

- Kierownik OPS

Anna Konstanty

- Podinspektor UG

Natalia Zdónek

- Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim

Alina Marciniak

- Głowna Księgowa SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim

Alicja Kwiatkowska

- Inspektor UG

Urszula Peron

- Sołtys wsi Późna

Teresa Stadnik

- Sołtys wsi Sadzarzewice

Tadeusz Sarnecki

- Sołtys wsi Polanowice

Edyta Zajkowska

- Sołtys wsi Grabice - Luboszyce

Stan Rady Gminy to 15-stu radnych, obecnych 11 radnych sprawia, Ŝe Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń. Nieobecny Radny Stefan
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Turowski, Henryk Ostapkowicz, Krzysztof Urban oraz radna Anna Durawa. Obecność na
Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.

Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło

otworzył XLVII Sesję Rady Gminy

o godz. 12.00. Stan Radnych 15 obecnych 11. 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, wprowadzając jako punkt 16 – rozpatrzenie i przyjęcie
projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2014r. przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu

na

dofinansowanie

realizacji

programu

zdrowotnego

„Program

przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014” – dla
dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych, będących mieszkankami Gminy
Gubin, jako punkt 17 - rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budŜecie gminy na 2014r. oraz jako punkt 18 - rozpatrzenie i przyjęcie projektu
uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania Statutu Gminy Gubin.
Następnie zadał pytanie o wnioski formalne, nikt z radnych nie złoŜył wniosków formalnych
do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad
z naniesionymi zmianami, porządek obrad 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 radnej Mirosławy Strzelbickiej w sprawie budowy mostów na
rzece Młynówka we wsi Stargard Gubiński, informuję, iŜ w dniu dzisiejszym wybraliśmy
wykonawcę mostów, dokumenty związane z pozwoleniem na budowę znajdują się
w Starostwie Powiatowym, zaraz po otrzymaniu stosownych dokumentów rozpoczniemy
budowę mostów, kolejna interpelacja dotyczyła remontu dachu na świetlicy wiejskiej
w Stargardzie Gubińskim, wyjaśnienia co to tej kwestii złoŜyłem na ostatniej sesji.

Strona 2 z 16

Następną interpelację złoŜył radny Edward Szafarński, która dotyczyła remontu mieszkań
socjalnych w Strzegowie, jak długo będzie trwał remont oraz jakie są szanse w tym lub
następnym roku, Ŝe ktoś otrzyma tam zakwaterowane, informuję, iŜ została zakończona
dokumentacja i mamy zamiar przystąpić do remontu tych dwóch budynków, mam nadzieję,
Ŝe tym roku uda nam się zakończyć. Kolejna interpelacja radnego dotyczyła placu zabaw
w Drzeńsku Wielkim, środki na ten cel musimy zaplanować na przyszły rok.
Interpelacja radnego Krzysztofa Urbana dotyczyła wystających pniaków na drodze Łomy Kosarzyn, informuję, Ŝe pnie zostały usunięte.
Radny Krzysztof Irisik złoŜył, interpelację w sprawie budowy oczyszczalni ścieków, kiedy
rozpocznie się budowa, informuję, iŜ na obecną chwilę zostało wybudowane ok. 100
biologicznych oczyszczalni ścieków, myślę, Ŝe do końca lipca wszystkie zaplanowane
biologiczne oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane, jeśli chodzi o II etap

to

przygotowane są projekty, wydane są zgłoszenia na budowę więc czekamy na Program, który
pomoŜe nam zbudować oczyszczalnie ścieków, mam nadzieję, Ŝe w przyszłym roku
zaplanowane oczyszczalnie zostaną wybudowane. Informuję równieŜ, Ŝe prowadzimy nabór
wniosków na III etap, budowę trzeciego etapu planujemy w 2016r.
Następną interpelację złoŜył radny Stanisław Fudyma dotyczyła ona naprawy odcinka linii
kanalizacyjnej oraz przepompowni w miejscowości Sękowice, informuję, Ŝe wszystkie te
inwestycje są zakończone, ścieki z miejscowości Sękowice trafiają do oczyszczalni ścieków
w Gubinie. Kolejna interpelacja radnego dotyczyła doświetlenia jednego punktu
w Sękowicach, informuję, iŜ Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował
o późniejszym terminie wykonania.

Interpelacja radnego Szymona Naglika dotyczyła doświetlenia wsi, a mianowicie
o niesprawiedliwym doświetleniu poszczególnych wsi, ta sprawa została wyjaśniona, często
jest to uzaleŜnione od tego na jaką zmianę ludzie pracują. Następne pytanie dotyczyło
samochodów bojowych dla OSP, złoŜyliśmy wniosek na dofinansowanie zakupu takiego
samochodu, jeśli uzyskamy dofinansowanie będziemy starali się nabyć samochód.
Zakupiliśmy w ostatnim czasie dwa nowe samochody dla OSP, są to lekkie samochody, jeden
dla OSP Markosice, drugi dla OSP Starosiedle, samochody są wyremontowane, czynimy teŜ
starania
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o remont samochodów cięŜkich, jeden został juŜ wyremontowany dla OSP Chlebowo,
poszukujemy współpracy z centralnym OSP aby wyremontować samochód w Starosiedlu.
Sołtys wsi Późna złoŜyła zapytanie odnośnie świetlicy wiejskiej, a mianowicie wilgoci,
sprawa została zgłoszona i w najbliŜszym czasie wilgoć zostanie usunięta.
Sołtys wsi Polanowice złoŜył zapytanie w sprawie tablicy informacyjnej a mianowicie
wieszanych plakatów, tą sprawę wyjaśniałem na ostatniej sesji.

Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Edward Szafrański złoŜył interpelację:
a) w sprawie Wałowic, a mianowicie skrzyŜowania z drogą na Dzikowo, przy większych
ulewach droga ta staje się nieprzejezdna.
b) w sprawie drzewa przy posesji nr 46 w Drzeńsku Wielkim, spadające konary
stwarzają niebezpieczeństwo, prośba o interwencję.
c) w sprawie znaku „niebezpieczny zakręt w lewo” przed miejscowością Drzeńsk Mały został zabrany słupek od znaku, proszę o interwencję w tym temacie.

Radny Daniel Zołoteńko złoŜył interpelację:
a) w sprawie montaŜu jednego punktu świetlnego w Polanowicach przy numerze 21
i 22.

Radny Szymon Naglik złoŜył interpelację:
a) w sprawie projektów na wykonywanie termomodernizacji na szkole w
Czarnowicach – na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin jest podana
informacja, Ŝe w przyszłości zostanie przeprowadzona termomodernizacja
budynku szkoły w Czarnowicach, z informacji wynika, Ŝe są przygotowane
dwa projekty, na ile jest zasadne korzystanie z dwóch projektów oraz czy
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Gmina Gubin ma podpisane dwie umowy na wykonanie termomodernizacji. W
przedmiotowej sprawie przeglądając sprawozdania ze Stowarzyszenia
Ekologicznego EKO UNIA, twierdzi ona, Ŝe przeprowadziła audyt
energetyczny oraz złoŜyła dokumentacje w tym zakresie do Regionalnego
Programu Operacyjnego w województwie lubuskim, to gmina jako właściciel
moŜe składać tego typu projekt, czy mamy przyjąć to jako darowizną od tego
stowarzyszenia skoro ona sama deklaruje, Ŝe będzie składała projekt na
termomodernizację budynku szkoły w Czarnowicach?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – faktycznie były wykonywane dwa
audyty energetyczne, jeden audyt został wykonany zupełnie za darmo, z tym Ŝe audyt
obejmował trzy warianty, drogi, średni i tani, audyty były we współpracy z EKO UNIĄ,
później robiliśmy audyt dla celów projektowych, dla celów złoŜenia dokumentacji robiliśmy
we własnym zakresie. RównieŜ w współpracy składaliśmy wniosek o dofinansowanie, nie
ponosiliśmy kosztów podobnie jak budując instalacje fotowoltaiczna gdzie równieŜ gmina nie
ponosi Ŝadnych kosztów. Co do umowy to nie była ona potrzebna, poniewaŜ to gmina była
wnioskodawcą jeśli chodzi o złoŜenie dokumentacji. W tym tygodniu będą załoŜone
instalacje fotowoltaiczne na jeszcze jednej ze szkół, będzie to szkoła w Starosiedlu lub w
Czarnowicach, w zaleŜności od tego jak postępuje remont dachu. Przed końcem wakacji
chcemy załoŜyć instalacje na kaŜdej ze szkół gminnych za które równieŜ nie poniesiemy
kosztów, a wartość takiej instalacji to 70 tyś. zł. Co do projektu to istnieje jeden projekt,
pozostałe projekty są koncepcjami, to nie są projekty które są wykonywane , są to projekty
które posiadamy i zostały wykonane na nasze potrzeby.

Radny Stanisław Fudyma złoŜył interpelacje:
a) w sprawie ciągu kanalizacyjnego, który został wybudowany z Sękowic do Gubina,
pęka rura na odcinku 48 a 50 posesji w Sękowicach, awarie zdarzają się dość często
co stwarza dodatkowe kłopoty finansowe.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – otrzymał Pan odpowiedź pisemną w tym
temacie, na obecną chwilę nie zaplanowaliśmy wymiany tego odcinka, musimy dokończyć
inwestycje które zostały zaplanowane, na razie nie przewidujemy remontu tego odcinka.
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b) w sprawie handlu obwoźnego, a mianowicie została ustalona taryfa, opłata, ale
pojawiają się piekarnie zupełnie z innych gmin, nie przestrzegają zasad handlu
obwoźnego, ustawa wyraźnie wskazuje gdzie wolno handlować oraz jak powinno
wyglądać wyznaczone miejsce handlu. W Gminie są sklepy stacjonarne, które
uiszczają opłaty za punkt, podatek od nieruchomości, handel obwoźny powinien być
zgodny z przepisami.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie opłat targowych, ustaliła stawki które kaŜdy handlujący na terenie gminy
powinien uiszczać, my wzywamy do regulowania tych opłat, myślę, Ŝe trzeba byłoby
wejść w kontakt z Policją aby uregulować tą sprawę .
Radny Leszek Tomaszewicz złoŜył interpelacje:
a) w sprawie naprawy drogi Łazy – Starosiedle, gdyŜ droga ta jest nieprzejezdna.
b) w sprawie świetlicy wiejskiej w Łazach – jest to kaplica czy świetlica wiejska.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – są dwa pomieszczenia, pierwsza
część jest świetlicą wiejską wyremontowana przez Gminę, druga kaplicą, i Pan dobrze
o tym wie Panie Radny, decyzję na wyodrębnienie części świetlicy i kaplicy podjęto
w latach 2007 – 2010.
Radny Leszek Tomaszewicz – w zarządzeniu dotyczącym opłat Łazy nie są ujęte.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – nie ujmowałem tego poniewaŜ, świetlica wiejska
w Łazach nie cieszyła się zainteresowaniem.

Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
1. Spotkania z mediami Wiadomości Gubińskie, Gazeta Tygodniowa,
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Narady z kierownikami UG
4. Spotkanie K-G GR w Krośnie Odrz.
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5. Spotkanie w BieŜycach w sprawie Farm Wiatrowych
6. Uroczystość przekazania samochodu dla OSP w Markosicach
7. Zgromadzenie MZGOK w Krośnie Odrz.
8. Spotkanie z przedstawicielem firmy New Power
9. ZłoŜenie wieńców pod pomnikiem w Gębicach
10. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Oświaty, Planu i BudŜetu
11. Spotkanie z przedstawicielami PGNiG
12. Spotkanie z członkami Związku Pszczelarskiego
13. Spotkanie na Sali Narad w sprawie programu Prosument
14. Rozprawa w SR w Krośnie Odrz.
15. Spotkanie z Panem Szillerem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
16. Spotkanie z ks. Proboszczem w sprawie organizacji DoŜynek Gminnych
17. Organizacja i udział w spotkaniu z Sołtysami Gminy Gubin
18. Podpisanie umów o dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Strzegowie oraz
zakupu agregatu prądotwórczego w Zielonej Górze
19. Organizacja i udział w konferencji w Sękowicach - „Lubuskie spotkania z zabytkami”
20. Spotkanie w Witaszkowie – odsłonięcie tablicy przy wyremontowanym zabytkowym
kościele
21. Wyjazd do Gorzowa Wlkp. do WSA
22.

Dzień

Dziecka

w

Drzeńsku

Małym,

Stargardzie

Gubińskim
Do punktu 5:
Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
1. Udział w spotkaniach z mieszkańcami róŜnych miejscowości
2. Prace w przygotowaniu i opracowaniu dokumentów na sesję absolutoryjną
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3. Spotkanie z Sołtysami Gminy Gubin
4. Udział w Komisjach Rady Gminy
5. Udział w konferencji w Sękowicach-„Lubuskie spotkania z zabytkami”
6. Udział w sprawie nowego projektu dotyczącego źródeł odnawialnych, do którego
moŜe przystąpić równieŜ Gmina Gubin
7. Obchody Dnia Dziecka.

Do punktu 6:
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Gubin za 2013 rok oraz
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej z tytułu
wykonania budŜetu za 2013r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za
2013r. oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budŜetu Gminy
za 2013r.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Zołoteńko przedstawił pozytywną opinię
Komisji o wykonaniu budŜetu gminy za 2013r.

w/w sprawozdanie, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pisemna opinia Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 7:
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gubin z tytułu wykonania budŜetu za 2013r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Zołoteńko w imieniu Komisji złoŜył wniosek do
rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2013r.

Pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8:
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Gubin.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Zołoteńko odczytał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w/w sprawie.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 9:
Dyskusja
Przewodniczący Rady poprosił radnych o składanie pytań oraz uwag do sprawozdania
z wykonania budŜetu za 2013r.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag.

Do punktu 10:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2013r. a następnie zadał pytanie o uwagi do projektu uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag, po czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 10 za przy 1 wstrzymującym.

Do punktu 11:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2013r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło odczytał projekt uchwały, a następnie zadał pytanie
o uwagi do projektu.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2013r. , następnie Przewodniczący Rady Gminy
poddał, pod głosowanie projekt w/w uchwały, który został przyjęty 10 za przy
1 wstrzymującym.

Do punktu 12:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Gubińskim za 2013r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w/w sprawie,
w którym wyjaśniła, iŜ zgodnie z ustawą o rachunkowości wymaga się zatwierdzenia
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sprawozdania nie później niŜ 6 miesięcy od dnia bilansowego czyli do końca czerwca, stąd
teŜ został przygotowany projekt uchwały w/w sprawie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zadał pytanie o uwagi do w/w projektu uchwały.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały, po czym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za 2013r.,
który został przyjęty 10 za przy 1 wstrzymującym.

Do punktu 13:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Gubińskim za 2013r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w/w sprawie,
wyjaśniając, iŜ zgodnie z art.59 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, moŜe w terminie od 3 miesięcy od dnia
upływu zatwierdzenia sprawozdania pokryć ujemny wynik finansowy za rok ubiegły tego
Zakładu do wysokości tej wartości

jeŜeli ten wynik po dodaniu amortyzacji nadal jest

ujemny. SP ZOZ zwrócił się z pismem o pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w
budŜecie gminy mamy zabezpieczone środki na tego typu cel.
Przewodniczący Rady zadał pytanie do radnych o uwagi do w/w projektu uchwały.
Głos w temacie zabrał radny Remigiusz Darmach zadając pytanie czy w budŜecie gminy na
2014r. są zabezpieczone środki na ten deficyt.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk odpowiedziała, iŜ w budŜecie gminy na 2014r, są
zabezpieczone środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok poprzedni, ponadto
poinformowała, Ŝe w przyszłym roku moŜemy pokryć ujemny wynik finansowy za rok
ubiegły, jeśli będzie taka potrzeba równieŜ przygotujemy taki projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował o naniesieniu poprawki do projektu uchwały, § 1 ust.2
powinien brzmieć „Ujemny wynik finansowy o których mowa w ust. 1 zostanie pokryty
z dochodów własnych budŜetu gminy Gubin”
Przewodniczący Rady poddał poprawkę pod głosowanie, która została przyjęta 11 za, tj.
jednogłośnie, następnie poddał pod głosowanie cały projekt uchwały z naniesioną poprawką,
który został przyjęty 11 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 14:
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów
alkoholowych na terenie Gminy Gubin.
Radca Prawny Urzędu Gminy Alicja Antkiewicz przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały,
w którym wyjaśniła zasadność podjęcia w/w projektu uchwały, a mianowicie uchwała która
została podjęta w 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów
alkoholowych na terenie Gminy Gubin została tak sformułowana, Ŝe ustalono ilość punktów
natomiast nie ustalona zasad usytuowania tych punktów, dlatego tez powinniśmy
sformułować ją prawidłowo stąd taki projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o uwagi, nikt z radnych nie wniósł uwag do w/w
projektu uchwały. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwał
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie Gminy
Gubin, który został przyjęty 10 za przy 1 wstrzymującym.

Do punktu 15:
Rozpatrzenie

i

przyjęcie

projektu

uchwały

w

sprawie

przedłuŜenia

czasu

obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na
terenie Gminy Gubin.

Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił, projekt uchwały w/w sprawie,
wyjaśniając, iŜ utrzymujemy ubiegłoroczne stawki za wodę i ścieki, dlatego został
przygotowany projekt uchwały przedłuŜający czas obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gubin.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o pytania do w/w projektu uchwały;
Głos w sprawie zabrał radny Stanisław Fudyma – pytanie dotyczy odprowadzania ścieków,
moŜna powiedzieć, Ŝe te taryfy były synchronizowane z uchwałą, która Rada Gminy podjęła
na mój wniosek a właściwie na wniosek czterech radnych na sesji nadzwyczajnej odnośnie
refundacji 3 zł brutto, stąd tez moje pytanie czy to jest spójne z tą uchwałą i nie ma potrzeby
podjęcia dodatkowej uchwały?
Wójt Gminy Zbigniew Barski – nie ma takiej potrzeby poniewaŜ nic nie będziemy zmieniać.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty 9 za
przy 2 wstrzymujących.

Do punktu 16:
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Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2014r. przez Gminę
pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu
zdrowotnego

„Program

przeciwdziałania

rakowi

szyjki

macicy

w

powiecie

Krośnieńskim na lata 2009-2014” – dla dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół
gimnazjalnych, będących mieszkankami Gminy Gubin.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w/w sprawie,
wyjaśniając, iŜ jest to projekt uchwały który podejmujemy co rok aby uczestniczyć w
realizacji i dofinansować „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w powiecie
Krośnieńskim na lata 2009-2014” – dla dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół
gimnazjalnych, będących mieszkankami Gminy Gubin”.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Krzysztof
Irisik przedstawił pozytywne stanowisko Komisji do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poprosił radnych o uwagi do w/w projektu uchwały,
nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu. Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w
projekt uchwały pod głosowanie, który został przyjęty 10 za przy 1 wstrzymującym.

Do punktu 17:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
gminy na 2014r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poprosił o uwagi do w/w projektu uchwały, nikt z
radnych nie wniósł uwag, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie, który został
przyjęty 7 za przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących,

Do punktu 18:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji d/s
opracowania Statutu Gminy Gubin.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił i uzasadnił projekt uchwały,
wyjaśniając, iŜ Statut Gminy Gubin jest w wielu punktach nieaktualny , naleŜałby go zmienić,
ale aby tego dokonać trzeba powołać komisję doraźną, stąd taki projekt uchwały.
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Radny Remigiusz Darmach zaproponował na członka komisji doraźnej Przewodniczącego
Rady Zbigniewa Zygadło.
Radny Stanisław Fudyma zaproponował na członka komisji radnego Leszka Tomaszewicza.
Radna Mirosława Strzelbicka zaproponowała członka komisji radnego Krzysztofa Irisika.
Radny Szymon Naglik zaproponował na członka komisji radnego Wojciecha Dębskiego.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zaproponował na członka radną Mirosławę
Strzelbicką.
Radni zaproponowani do komisji doraźnej wyrazili zgodę na przystąpienie.

O godz. 14.05 Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji.
O godz. 14.20 Przewodniczący Rady powrócił do obrad Sesji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poinformował, iŜ członkowie komisji doraźnej
zaproponowali jego kandydaturę na przewodniczącego komisji doraźnej.
Następnie odczytał projekt uchwały z zaproponowanymi członkami komisji doraźnej
w składzie:
Zbigniew Zygadło – przewodniczący komisji
Krzysztof Irisik – członek
Leszek Tomaszewicz – członek
Wojciech Dębski – członek
Mirosława Strzelbicka - członek
po odczytaniu poddał projekt uchwały pod głosowanie, który został przyjęty 10 za,
tj. jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.

Do punktu 19:
Przyjęcie protokołu z odbycia XLVI Sesji Rady Gminy.
Radny Edward Szafrański złoŜył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XLVI bez
odczytania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie, protokół z odbycia
XLVI został przyjęty 10 za, tj. jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania nad w/w wnioskiem.

Do punktu 20:
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Sprawy róŜne, wolne wnioski.
Radny Daniel Zołoteńko złoŜył wniosek w imieniu Pani Sołtys Sadzarzewic o wykoszenie
pobocza drogi przy drodze prowadzącej z Sadzarzewic do krzyŜówki (Markosice- Grabice),
a mianowicie o naroŜnik przy skręcaniu w prawo.
Radny Edward Szafrański złoŜył zapytanie o pisma mieszkańców wsi Wałowice, które
wpłynęło do Urzędu Gminy, dotyczyło ustalenia wykonawcy prac związanych z naprawą
przejazdu kolejowego w miejscowości Wałowice, jednocześnie prosili o wydanie polecenia
aby wykonawca doprowadził otoczenie wykonywanych prac remontowych do naleŜytego
porządku.
Wójt Gminy Zbigniew Barski - dziś nie jest obecny na sesji Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej, ale postaram się aby w najbliŜszym czasie otrzymał Pan odpowiedź.
Sołtys wsi Grabice – Luboszyce poinformowała, iŜ 5 lipca o godz. 16.00 (sobota) odbędzie
się festyn w Grabicach „Bezpieczne wakacje”, proszę aby pracownicy gminy w ramach
moŜliwości przygotowali teren do festynu.
Sołtys wsi Poźna złoŜyła wniosek w sprawie:
a)

wybitej szyby na przystanku w Późnej.

b)

wywozu śmieci wielkogabarytowych.

Wójt Gminy Zbigniew Barski – jesteśmy po rozmowie z firmą, która będzie prowadziła
odbiór śmieci wielkogabarytowych na terenie Gminy Gubin, myślę, Ŝe w miesiącu lipcu
będzie to zrealizowane.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło złoŜył wniosek w sprawie drogi BieŜyce – Dobrzyń,
powyrywane korzenie pozostawiono na drodze, proszę o sprawdzenie tej drogi poniewaŜ
utrudnia przejazd.
Radny Szymon Naglik złoŜył zapytanie do Przewodniczącego Rady o pismo z organu
nadzoru jak i z firmy Prometheusch, firma skierowała pismo w którym zapraszała radnych na
spotkanie w BieŜycach, dlaczego nie poinformował Pan radnych.
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Przewodniczący Rady – jeśli na zaproszeniu jest moje imię i nazwisko, to uwaŜam, Ŝe
skierowane jest do mnie, czy nie uwaŜa Pan, Ŝe firma powinna zaprosić radnych na spotkanie
indywidualnie, tak jak zaprosili Pana?
Wójt Gminy Zbigniew Barski – dlaczego gmina ma ponosić koszty , aby wysłać zaproszenie
do radnych na spotkanie z firmą, czy nie uwaŜa Pan, Ŝe powinna to zrobić firma która
organizuje spotkanie?
Radny Szymon Naglik – zaproszenie moŜna wysłać elektronicznie.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – więc proszę udostępnić firmie adresy email, aby państwa
powiadamiała.
Radny Szymon Naglik – wpłynęła skarga na Wójta.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – czy chodzi Panu o skargę, która Rada Gminy napisała sama
na siebie.
Radny Szymon Naglik – wpłynęła skarga na Pana do Rady Gminy, którą nie rozpatrzono
stąd skarga jest zasadna.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – skargą nie zajęła się Komisja Rewizyjna, nie rozpatrzyła jej
w terminie, od miesiąca sierpnia do miesiąca grudnia, dlatego skarga pod tym względem jest
zasadna. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi zobowiązała mnie do udzielenia na
najbliŜszej sesji odpowiedzi, której udzieliłem, skarga o której Pan mówi dotyczy nie
właściwej pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło – Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę
i zobowiązała Wójta do udzielenia odpowiedzi na sesji, Wójt udzielił takiej odpowiedzi,
skoro uwaŜa Pan, Ŝe odpowiedź ta jest nie wystarczająca, musi wystąpić Pan indywidualnie.
Radny Szymon Naglik odczytał pismo z organu nadzoru, w którym skierowana przez niego
skarga na Radę Gminy została uznana za zasadą.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – oczywiście, złoŜył Pan skargę na Rade Gminy, która organ
nadzoru uznał za zasadną poniewaŜ nie otrzymał Pan odpowiedzi w terminie. Komisja
Rewizyjna zobowiązała mnie do udzielenia odpowiedzi na najbliŜszej Sesji Rady Gminy i ja
takiej odpowiedzi udzieliłem, jeśli ta odpowiedź Pana nie satysfakcjonuje to Pana problem,
a o zasadności skargi, to składał Pan na Radę Gminy nie na Wójta.
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Radny Szymon Naglik – w odpowiedzi na interpelację, napisał Pan, Ŝe udzieli Pan informacji
po zakończeniu postepowania.
Wójt Gminy Zbigniew Barski – tak, ale postępowanie jeszcze się nie zakończyło, odpowiedź
zostanie udzielona po zakończonym postępowaniu, nie mogę kogoś osądzać, złoŜyłem
zawiadomienie do Prokuratury, która przekazała sprawę do Urzędu Skarbowego,
postępowanie jest w toku, więc udzielę Panu odpowiedzi po zakończeniu sprawy.
Do punktu 21:
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godz. 14.45 zakończył obrady XLVII Sesji Rady
Gminy.

Protokołujący

Przewodniczący
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