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

Stan Rady Gminy 14 radnych, w Sesji udział wzięło 12 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

Krystyna Buchowicz

- Kierownik Referatu UG

6

Jerzy Kwaśny

- Kierownik Referatu UG

7

Miłosz Jasek

- Kierownik Referatu UG

8

Joanna Nesterowicz

- Kierownik Referatu UG

Aldona Robowska

- Kierownik OPS

9

Alicja Kwiatkowka – Bąk

- Inspektor UG

11

Natalia Zdónek

- Kierownik SPZOZ

12

Halina Żaczek

- Dyrektor Szkoły

13

Anna Durawa

- p.o. Dyrektora Szkoły

14

Beata Skowron

- Dyrektor Szkoły

15

Tomasz Kaczmarek

- Dyrektor Szkoły

16

Anna Przyborska

- Dyrektor Szkoły

17

Joanna Smolarek

- Dyrektor Szkoły

18

Sołtysi

19

Mieszkańcy Gminy

Stan Rady Gminy to 14-stu radnych, obecnych 12 radnych sprawia, że 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 XLVIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył XLVIII Sesję Rady Gminy
o godz. 11.00. Stan Radnych 15 obecnych 13. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący Rady Gminy przywitał
radnych, Wójta, pracowników Urzędu i zaproszonych gości, przedstawił proponowany
porządek obrad wprowadzając jako punkt 11 „Przedstawienia i przyjęcia projektu uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.”. Następnie zadał pytanie o
wnioski formalne do porządku obrad, nikt z radnych nie zgłosił wniosków formalnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 12 za, tj.
jednogłośnie.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski - na ostatniej sesji
interpelację zgłosił radny Szymon Naglik, dotyczyła ona termomodernizacji budynku
Publicznego Gimnazjum w Czarownicach, odpowiedź na tą interpelację została udzielona
podczas obrad ostatniej sesji. Kolejną interpelację zgłosił radny Stanisław Fudyma, która
dotyczyła udrożnienia kanalizacji między posesją 48 a 50 w Sękowicach, odpowiedź na tą
interpelację została udzielona podczas ostatniej sesji, z uwagi na brak zabezpieczonych
środków na ten cel problemem tym zajmiemy się w późniejszym czasie. Również radny
Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie handlu obwoźnego, udzielając odpowiedzi
wspomniałem, że została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie opłaty targowej, wiem, że
jest problem z uiszczaniem opłat, wystosowaliśmy pisma do osób prowadzących handel
obwoźny na terenie Gminy, ale niestety opłaty nie są uiszczane. Interpelację zgłosił także
radny Leszek Tomaszewicz, która dotyczyła naprawy drogi Łazy – Starosiedle, informuję, że
droga ta zostanie naprawiona, również radny Leszek Tomaszewicz zgłosił interpelację
dotyczącą świetlicy wiejskiej w Łazach, odpowiedź na tą interpelację została udzielona na
ostatniej sesji. Radny Daniel Zołoteńko zgłosił wniosek w sprawie wykoszenia pobocza drogi
przy drodze prowadzącej z Sadzarzewic do krzyżówki (Markosice-Grabice), a mianowicie o
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narożnik przy skręcaniu w prawo, droga ta została wykoszona. Edward Szafrański złożył
wniosek w sprawie ustalenia wykonawcy prac związanych z rozbiórką na przejeździe
kolejowym w Wałowicach, niestety nie mamy jeszcze żadnej informacji na ten temat. Pani
Sołtys wsi Późna składała zapytanie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
zbiórka ta

jest realizowana, natomiast sprawa wybitej szyby na przystanku PKS w

miejscowości Późna, informuję, że na początku września szyba ta zostanie wymieniona.
Odpowiedzi na interpelację udzielił również Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Jerzy Kwaśny – na ostatniej sesji interpelację zgłosił radny Edward Szafrański, która
dotyczyła uszkodzonego znaku, informuję, iż znak został naprawiony, interpelacja dotycząca
oczyszczenia drogi, rozmawiałem z Zarządem Dróg Wojewódzkich, mają udrożnić przepust.
Radny Daniel Zołoteńko złożył interpelację w sprawie punktu świetlnego w Polanowicach,
informuję, iż z końcem roku zostanie to zrealizowane. Interpelacja Przewodniczącego Rady
dotyczyła drogi Bieżyce - Dobrzyń, sprawdziliśmy i ustaliliśmy, że korzenie znajdują się
przy polu które obrabia Pan Cierpik, wczoraj miał usunąć korzenie i drogę doprowadzić do
porządku. Wczoraj otrzymałem również odpowiedź, że znak ograniczający prędkość w
Bieżycach został usunięty.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Fudyma odniósł się do odpowiedzi na interpelację z ostanie sesji która
dotyczyła, handlu obwoźnego, a mianowicie nie chodziło o uiszczanie opłat tylko o to aby
zostało usystematyzowane gdzie wolno handlować, czyli w oznaczonym miejscu,
sygnalizował, iż na teren gminy wjeżdża piekarnia z Górzyna, osoby które prowadzą małe
sklepy stacjonarne zbankrutują i nie będą płacić podatku od nieruchomości następnie złożył
interpelację w sprawie:
a) w sprawie odpadów wielkogabarytowych, a mianowicie w Sękowicach są dwa
punkty składowania tych odpadów, które od tygodnia zalegają a zajmują duże
powierzchnie.
b) w sprawie punktu świetlnego w Sękowicach, składałem prośbę o ujęcie w
budżecie, niestety moja prośba nie została zrealizowana, zapewniano, że zostanie
to zrealizowane w ramach konserwacji ponieważ znajduje się on przy drodze
powiatowej. Staramy się ograniczyć oświetlenia i zrobiliśmy co drugą lampę z
projektu unijnego, aby nie podwyższać kosztów oświetlenia, natomiast punkt ten
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jest nam nieodzowny, szczególnie zimą jest to punkt kulminacyjny przy drodze
powiatowej, dlatego proszę o realizację.
c) w sprawie zakupionej kostki brukowej, liczyliśmy na pomoc gminy przy
wyłożeniu tej kostki, zwłaszcza, że 29 sierpnia organizujemy festyn wspólnie z
OPS i tym bardziej ta pomoc jest nieodzowna aby wyłożyć podest do tańca, który
jest potrzebny przy tej imprezie.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – w sprawie wyłożenia kostki, niestety
nikt mnie o tym nie poinformował, natomiast co do sprawy odpadów wielkogabarytowych to
odpady te są odbierane przez Międzygminny Związek Gospodarowania Odpadami, została
podjęta decyzja, że

nie będziemy wystawiali odpadów przed dom tylko gromadzili w

wyznaczonych miejscach wsi. Od poniedziałku firma odbiera odpady i zabiera do utylizacji,
jest tak duża ilość tych odpadów, że niestety muszą one kilka dni poczekać,

został

wyznaczony teren oraz określona data, że odpady będą odbierane po 11 sierpnia i od tego
dnia te śmieci są odbierane, z niektórych miejscowości śmieci zostały już zabrane w innych
odbiór trwa.
Radny Krzysztof Urban złożył interpelację:
a) w sprawie punktów świetlnych w Kosarzynie, jeden przy Pensjonacie oraz dwa dodatkowe
we wsi, jeśli w tym roku jest to nie możliwe to proszę o ujęcie tego wydatku w budżecie na
2015r.
Radny Daniel Zołoteńko złożył interpelację:
a) w sprawie wymiany znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” w miejscowości
Polanowice ( przy drodze wewnętrznej za była siedzibą ZUK).
b) Ustawienie znaku ograniczający tonaż na drodze w Polanowicach (droga którą
jadąc z Gubina do Polanowic na wysokości przystanku skręca w lewo), po drodze
poruszają się auta z drzewem, mieszkańcy próbują remontować tą drogę w ramach
funduszu sołeckiego ale niestety ta droga cały czas jest niszczona przez ciężkie
auta, jest inna możliwość wyjechania z lasu ciężkim autem aby uniknąć niszczenia
drogi.
c) Odbiór śmieci ze świetlicy wiejskiej w Polanowicach, czy ta sprawa jest
uregulowana?
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d) w sprawie sprzątania przystanków PKS czy to leży w gestii mieszkańców czy
pracowników gminy?
e) w sprawie ograniczenia prędkości w miejscowości Polanowice lub ewentualna
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej.
f) w sprawie utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Sadzarzewice, po ostatnio
przeprowadzanych remontach drogi zostały zniszczone. Również w tej
miejscowości zostało obiecane, iż energetyka wymieni stare słupy, dokładnie są to
4 słupy, prośba aby tego dopilnować.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski - co do śmieci ze świetlicy wiejskiej w
Polanowicach to jest kontener, gdzie te śmieci można zanieść. Jeśli chodzi o kwestię budowy
chodnika, to Sołtys wsi Polanowic

dobrze o tym wie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich

wycenił budowę chodnika przez miejscowość Polanowice na kwotę 700 tyś zł, Zarząd
warunkuje również od udziału finansowego Gminy Gubin przy budowie tego chodnika, nie
wiem czy Rada zaakceptowałaby wydatek w kwocie 350 tyś zł na chodnik w miejscowości
Polanowice, jeśli Rada zdecyduję, że przeznaczamy wszystkie pieniądze na budowę chodnika
to jest to do zrealizowania.
Radny Henryk Ostapkowicz złożył interpelację w sprawie:
a) w sprawie projektu na doświetlenie wsi Drzewsk Mały w 2013r., głównie o
przejazd kolejowy, który jest nieoświetlony.
b) w sprawie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, oczyszczalnia
trzeci tydzień nie funkcjonuje.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Miłosz Jasek –
rzeczywiście po zakończeniu budowy I etapu mieliśmy kilkanaście zgłoszeń polegających
najczęściej na tym, że nie działa sygnalizacja na oczyszczalniach, kwestia zapachów w
niektórych lokalizacjach i kwestia kilku awarii gdzie rzeczywiście trzeba było coś wymienić.
Niektóre wynikały z niewłaściwego eksploatowania urządzeń, ale większość awarii wynikało
z przyczyn spadków napięcia prądu, które spowodowały, że urządzenia uległy
przeprogramowaniu, jeśli chodzi o zapachy to trzeba dorzucić bakterię wtedy nie będzie
problemów z wydzielającymi się zapachami.
Radny Stefan Turowski złożył interpelacje:
a) w sprawie częstych awarii w dostarczaniu wody dostarczanej z Sękowic.
b) w sprawie wyrównania dróg wewnętrznych w Grabicach.
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Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski – awarię dostarczania wody są
skutkiem częstego wyłączenia prądu.

Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
1. Spotkania z mediami Gazeta Tygodniowa
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Narada kierowników
4. Spotkanie LGD-GŁ w Lubsku
5. Walne Zebranie Członków Aglomeracji Zielonogórskiej w Nowym Kisielinie
6. Spotkanie na Sali Narad z Wójtami i Burmistrzami powiatu krośnieńskiego i byłego
powiatu lubskiego
7. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gubin
8. Wyjazd do Zielonej Góry podpisanie umów na dofinansowanie budowy placów zabaw
9. Spotkanie z przedstawicielami firmy ZETO Olsztyn
10. Spotkanie z przedstawicielem firmy Grupa ERGO w spr. opracowania strategii gm.
Gubin
11. Wyjazd do Gorzowa Wlkp. do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego –
sprawa wałów przeciwpowodziowych na Nysie Łużyckiej w miejscowości Późna
12. Spotkanie na Sali Narad z Wójtami i Burmistrzami powiatu krośnieńskiego i byłego
powiatu lubskiego
13. Wyjazd do Gorzowa Wlkp. do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w sprawie odbioru linii kanalizacyjnej w Sękowicach
14. Wyjazd do Starachowic w sprawie remontu samochodu OSP Starosiedle
15. Przekazanie samochodu OSP w Starosiedlu – ratownictwa drogowego
16. Zebranie z mieszkańcami- Wielotów
17. Wizja lokalna na przejściu granicznym w Sękowicach oraz c.d. spotkania na Sali
Narad
18. Zebranie z mieszkańcami w m. Grabice
19. Rada LGD-GŁ w Lubsku
20. Spotkanie z K. Szubert w spr. ulgi dla rozpoczynających działalność (Wałowice)
21. Uroczystości otwarcia banku PKO
22. Rada Społeczna SP ZOZ
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23. Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
24. Spotkanie w Chlebowie w spr. dożynek

Do punktu 5:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu Radnej Gminy Gubin.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło odczytał projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Gubin.
Głos w sprawie zabrali:
Pani Anna Durawa- w związku z objęciem stanowiska osoby pełniącej funkcję dyrektora
szkoły z dniem 1 lipca 2014r., musiałam zrezygnować z pełnienia funkcji radnej Gminy
Gubin, chciałabym podziękować za współpracę Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy
oraz Przewodniczącemu Rady i Radnym Gminy Gubin.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski – rezygnacja Pani Anny Durawy nie jest spowodowana
wcześniejszymi kłopotami, doniesieniami, które były opisywane w mediach, gdzie zarzucano
mi niewłaściwe powołanie Pani Anny Durawy, organ nadzoru badał sprawę i nie stwierdził
naruszenia prawa, Pani Anna z dniem 1 lipca 2014r. objęła funkcję osoby pełniącej obowiązki
Dyrektora w Zespole Szkół w Chlebowie, funkcja ta została powierzona właśnie tej osobie
ponieważ nie udało się wyłonić w drodze konkursu dyrektora to jest przyczyna zrzeczenia się
mandatu a nie wcześniejsze zarzuty, chciałabym podziękować Pani Annie Durawie za
współpracę.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zadał radnym pytanie o uwagi do projektu uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Gubin, nikt z radnych nie wniósł
uwag do projektu. Następnie poddał projekt w/w sprawie pod głosowanie który został
przyjęty głosami 7 za przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym.
Radny Ryszard Eret, radny Leszek Tomaszewicz oraz radny Daniel Zołoteńko nieobecni
podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.
Do punktu 6:
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Informacja dyrektorów o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
2014/2015.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poprosił Dyrektorów Szkół o informację
przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Dyrektorzy Szkół przedstawili sprawozdanie z remontów jakie zostały zrealizowane w
szkołach, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czarownicach Halina Żaczek poinformowała,
iż, została wykonana termomodernizacja

budynku szkoły w Czarnowicach, w ostatnim

tygodniu sierpnia mają zostać zamontowane solary na budynku sali gimnastycznej.
Szkoły przygotowana są do rozpoczęcia roku 2014/2015.

Do punktu 7:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gubin za I półrocze 2014r.
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. PiRPA Grażyna Hrabska przedstawiła sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Gubin za I półrocze 2014r.
Przewodniczący Rady zadał radnym pytanie o uwagi do omawianego sprawozdania, nikt z
radnych nie wniósł uwag, następnie poddał pod głosowanie w/w sprawozdanie, które zostało
przyjęte 10 za przy 1 wstrzymującym.
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania nad w/w sprawozdaniem.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Gubin za I półrocze 2014r. stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 8:
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za I półrocze 2014r.
Kierownik SPZOZ w Stargardzie Gubińskim Natalia Zdónek przedstawiła sprawozdanie z
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
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Gubińskim za I półrocze 2014r., oraz sygnalizowała potrzebę wzrostu wynagrodzenia dla
pracowników zatrudnionych w SPZOZ Stargard Gubiński.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zadał pytanie radnym o uwagi do omawianego
sprawozdania, nikt z radnych nie wniósł uwag, następnie poddał w/w sprawozdanie pod
głosowanie, które zostało przyjęte 9 za przy 1 wstrzymującym.
Radny Ryszard Eret oraz radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania nad
przyjęciem w/w sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie Gubińskim za I półrocze 2014r.stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 9:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego uzasadniając, iż w związku
z planowanymi zmianami w zakresie działania Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Województwa Lubuskiego powstała konieczność dokonania zmian w zapisach Statutu Zrzeszenia.
Uprzedni kształt Statutu sugerował członkostwo osób fizycznych ( wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast), podczas gdy intencją była reprezentacja gmin w celu ochrony ich interesów i działania na ich
rzecz. Członkostwo nie powoduje przeniesienia kompetencji do wykonywania zadań

publicznych, nie wpływa na gospodarkę finansową Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zadał radnym pytanie o uwagi do projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu. Następnie poddał projekt w/w sprawie pod
głosowanie który został przyjęty głosami 10 za, tj., jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret oraz radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania nad
przyjęciem w/w projektu uchwały.
Do punktu 10:
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Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych
przez

gminę

Gubin

publicznych

oddziałów

przedszkolnych

przy

szkołach

podstawowych.
Pracownik Urzędu Gminy Alicja Kwiatkowska- Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt
uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zadał radnym pytanie o uwagi do projektu uchwały
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu.
Następnie poddał projekt w/w sprawie pod głosowanie który został przyjęty głosami 10 za, tj.,
jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret oraz radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania nad
przyjęciem w/w projektu uchwały.
Do punktu 11:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2014r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zadał radnym pytanie o uwagi do projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r., nikt z radnych nie wniósł uwag
do projektu. Następnie poddał projekt w/w sprawie pod głosowanie który został przyjęty
głosami 10 za, tj., jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret oraz radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania nad
przyjęciem w/w projektu uchwały.

Do punktu 12:
Przyjęcie protokołu z odbycia XLVII Sesji Rady Gminy.
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Radny Senior Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XLVII bez
odczytania.
Protokół z XLVII Sesji Rady Gminy został przyjęty 10 głosami za, tj. jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret oraz radny Wojciech Dębski nieobecny podczas głosowania nad
przyjęciem w/w wnioskiem.
Do punktu 9:
Sprawy różne, wolne wnioski.
Sołtys wsi Wielotów złożyła zapytanie:
a) w sprawie światłowodów, które mają zostać położone.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – skierowałem do sołtysów listy
gdzie są wybudowane szafki, z prośbą aby mieszkańcy się podpisali, większości listy
te zostały przygotowane rzetelnie ale w kilku przypadkach niestety nie rzetelnie
ponieważ pod jednym adresem podpisywało się po 5, 6 osób, gdzie zostało mi
to wytknięte przez firmę Orange. Obiecałem, że w wioskach gdzie zostało
to zrobione w sposób nie właściwy powtórzę listy, niestety w dalszym ciągu nie mam
odpowiedzi. Problem polega na tym, że sieć światłowodu jest, szafki są, ale nie ma
urządzeń sterujących, ponieważ firmy, które są operatorami nie są zainteresowane aby
ustawić urządzenia w tych szafkach, tłumacząc, że jest zbyt małe zainteresowanie
w naszych okolicach. Projekt szerokopasmowe lubuskie, który został zrobiony przez
Urząd Marszałkowski jest w martwym punkcie, każda z gmin, która ma kłopoty
z tymi urządzeniami czyni starania tak jak nasza gmina.
Sołtys wsi Pole złożył wniosek:
a) w sprawie znaku drogowego ograniczającego prędkość w miejscowości Pole lub
zwiększenie kontroli Policji poprzez ustawienie fotoradaru.
b) w sprawie uporządkowanie pozostałości po podpalonych odpadach.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – w przyszły tygodniu uporządkujemy
tereny gdzie śmieci zostały podpalone, ponieważ teraz pracownicy gminni przygotowują
teren na dożynki gminne w Chlebowie.
Sołtys wsi Polanowie złożył zapytanie:
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a) w sprawie ciągu pieszych w Polanowicach i wejście w współprace z Zarządem Dróg
Wojewódzkich.
b) w sprawie odległości obkoszenia rowów, jak powinna być odległość od końca drogi
do wykoszenia, czy są jakieś normy?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski – szanse na realizację tej inwestycji są
minimalne, wiele razy rozmawiałem na temat remontu drogi czy budowy chodników, ale
z punktu widzenia województwa ta strona gminy nie jest dla nich priorytet. Co do sprawy
obkoszenia rowów, to cały pas drogowy aż poza rów, proszę przedstawić sprawę w
Zarządzie Dróg Powiatowych czy Wojewódzkich, normę ustala pieniądz.
Sołtys wsi Przyborowie złożył wniosek:
a) w sprawie podcięcia topoli w miejscowości Przyborowie, przy większych wichurach
gałęzie dotykają przewodów wysokiego napięcia co stwarza niebezpieczeństwo.

Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poinformował członków komisji doraźnej ds.
opracowania Statutu Gminy Gubin o posiedzeniu komisji które odbędzie się 28 sierpnia o
godz.15.00.
Do punktu 10:
Zakończenie posiedzenia Rady Gminy
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godzinie 13.10 zakończył obrady XLVIII Sesji
Rady Gminy.

Protokołujący

Przewodniczący
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