Protokół nr XLIX/2014
z przebiegu obrad XLIX Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 10 września 2014r. godz. 1000
w Sali narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 14 Radnych, w Sesji wzięło udział 13 Radnych / nieobecny :
Radny Szymon Naglik/. W Sesji wzięli również udział Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, pracownicy
Urzędu i jednostek podległych, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy. Obecność na Sesji dokumentują listy
obecności Radnych oraz Gości, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 1 Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad XLIX Sesji Rady Gminy Gubin.
Przewodniczący Rady Gminy Gubin Zbigniew Zygadło dokonał otwarcia XLIX Sesji Rady Gminy Gubin
o godz. 1000. Po analizie listy obecności stwierdził, że na 14 Radnych obecnych jest 13 Radnych. W
związku z powyższym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia.
Następnie przewodniczący Rady Gminy Gubin przedstawił proponowany porządek obrad oraz zwrócił
się do Rady Gminy, czy są wnioski formalne do porządku obrad.
Radny Henryk Ostapkowicz wniósł o zniesienie z porządku obrad punktu 8, tj. „Przedstawienie i
przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i
złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu
Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów
Gmina Gubin, w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyjęciu
dofinansowania”, gdyż nie był przedstawiany i omawiany na komisjach.
Wójt Gminy Gubin wyjaśnił, że realizacja projektu będzie w latach następnych/ 2015- 2016 /.
Przyjęcie uchwały pozwoli złożyć wniosek i ubiegać się o przyjęcie wniosku o dofinansowanie
planowanej inwestycji. Ponadto duży poziom dofinansowania / 80% / pozwoli wyremontować szkoły
przy niewielkich nakładach finansowych Gminy. Po tych wyjaśnieniach Wójt Gminy zwrócił się do
Rady o przyjęcie omawianej uchwały.
Radny Stanisław Fudyma stwierdził , że należało przedyskutować projekt uchwały na komisjach.
Radny Stefan Turowski poparł projekt uchwały i wniósł o jego przyjęcie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego Henryka Ostapkowicza o
wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Wyniki głosowania były następujące: - za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad 1 głos
- przeciw wycofaniu 9 Radnych
- wstrzymało się 3 Radnych
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Więcej wniosków formalnych nie było, w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek
obrad został przyjęty bez poprawek.
Ad. 2 Odpowiedzi na inerpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
– Jerzy Kwaśny.
Na ostatniej Sesji Rady Gminy Gubin interpelację złożył Radny Stanisław Fudyma. Dotyczyła ona
doświetlenia Sękowic. Jerzy Kwaśny wyjaśnił, że Enea w ramach konserwacji wykona zlecenie na
doświetlenie najpierw w Brzozowie/ 11.09.2014r./, a w następnym miesiącu w Sękowicach.
Interpelacja dotycząca wykonania z kostki brukowej podestu w Sękowicach również została zgłoszona
przez Radnego Stanisława Fudymę. Jerzy Kwaśny poinformował, że zadanie to zostało już
zrealizowane.
Również Radny Krzysztof Urban zgłosił potrzebę dostawienia dodatkowych punktów świetlnych w
Kosarzynie. W tym przypadku Jerzy Kwaśny wyjaśnił, że zadanie to zostanie uwzględnione w budżecie
przyszłorocznym.
Na poprzedniej sesji Rady Radny Daniel Zołoteńko zgłosił potrzebę zakupu i wymiany znaków
drogowych w Polanowicach oraz zwrócił uwagę na niszczenie dróg w tej miejscowości przez ciężki
sprzęt. Jerzy Kwaśny wyjaśnił, że drogi gminne po naprawie naszej równiarki będą sukcesywnie
naprawiane, natomiast jeśli chodzi o znaki drogowe, to zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich przypominające o konieczności dokończenia wymiany oznakowania. Odpowiedzi w tej
sprawie jeszcze nie otrzymaliśmy.
Interpelację dotyczącą doświetlenia Drzeńska Małego, a przede wszystkim przejazdu kolejowego
złożył na poprzedniej sesji Radny Henryk Ostapkowicz. Jerzy Kwaśny odpowiedział, że dokumentacja
jest przygotowana , jeśli uda się wygospodarować środki to zadanie będzie zrealizowane jeszcze w
tym roku , w przeciwnym wypadku realizacja nastąpi na początku przyszłego roku.
Na interpelację Radnego Henryka Ostapkowicza dotyczącą działania przydomowych oczyszczalni
ścieków odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego na poprzedniej sesji.
Radny Stefan Turowski złożył na poprzedniej sesji dwie interpelacje. Odpowiedź na jedną z nich
dotyczącą przerw w dostawie wody uzyskał na tej samej sesji, natomiast na drugą interpelacje
dotyczącą wyrównania dróg wewnętrznych w Grabicach uzyskał odpowiedź od Kierownika Ref.
Gospodarki Komunalnej, że obecnie równiarka jest niesprawna. Części zamienne do sprzętu są
zamówione. Po przeprowadzeniu naprawy sprzętu pracownicy przystąpią do równania dróg
gminnych.
Na wniosek Sołtysa Przyborowic odpowiedzi udzielił Jerzy Kwaśny. Sprawa dotyczyła przycięcia topoli
w miejscowości Przyborowice, której gałęzie dotykają przewodów wysokiego napięcia, co stwarza dla
mieszkańców niebezpieczeństwo. Kierownik Jerzy Kwaśny poinformował, że formalny wniosek
wpłynął i sprawa będzie załatwiona.
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Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski zwrócił również uwagę, że dodatkowe punkty świetlne generują
koszty za energię i konserwację, dlatego należy rozważnie planować rozbudowę oświetlenia.
Na pozostałe wnioski z poprzedniej sesji złożone przez Sołtysów Wielotowa, Pola i Polanowic
odpowiedzi były udzielane przez Wójta Gminy bezpośrednio po ich zadaniu, w związku z tym punkt 2
porządku obrad został wyczerpany.
Ad.3 Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Fudyma zgłosił interpelację dotyczącą naprawy zapadniętych studzienek w pasie
drogi wojewódzkiej przez Sękowice oraz naprawę poboczy dróg gminnych po uprzednim ich
przeglądzie.
Radny Daniel Zołoteńko zgłosił, że droga gminna w Grabicach przy nr 10, 11 i 12 jest nieutwardzona .
Wnosi zatem o o jej utwardzenie przy tych posesjach.
Radny Wojciech Dębski zwrócił uwagę na umieszczenie przy placach zabaw w pasie drogi ostrzeżenia
„uwaga dzieci”.
Radny Leszek Tomaszewicz wniósł prośbę o interwencję i zwrócenie uwagi właścicielom psów
wałęsających się po okolicy. Sprawa dotyczy mieszkańców posesji Kaniów 20. W odpowiedzi Wójt
Gminy Gubin wyjaśnił, że pracownicy Urzędu interweniowali w tej sprawie na miejscu , zgłaszano
również ten fakt na policji. Była rozmowa prowadzona z właścicielami, było pouczenie i były
podejmowane czynności zmierzające do uporządkowania tej sytuacji.
Przewodniczący Rady wniósł interpelację dotyczącą poprawienia w Bieżycach chodnika od dużego
słupa w kierunku szkoły.
Radna Mirosława Strzelbicka zgłosiła poprawienie chodnika i zjazdu w Stargardzie Gubińskim na
drodze bocznej, aby nie była rozmywana. Wójt Gminy poinformował , że mosty w Stargardzie Gub.
zostały wybudowane.
Radny Henryk Ostapkowicz zgłosił konieczność wykoszenia poboczy drogi gminnej do Budoradza,
gdyż wysokie trawy uniemożliwiają zlokalizowanie rowów.
Ad.4 Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski poinformował Radę Gminy o podejmowanych działaniach w
okresie międzysesyjnym. Były to między innymi:
- spotkania z mediami,
- spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, pracownikami oraz Radnymi,
- spotkanie i rozmowy dotyczące remontu świetlicy w Starosiedlu, zakończenia termomodernizacji
szkoły w Czarnowicach, budowy mostów w Stargardzie Gubińskim,
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- omówienie ze Związkiem Międzygminnym „ Odra-Nysa-Bóbr” odbioru śmieci wielkogabarytowych z
terenu Gminy, gdzie zebrano ok. 300 ton odpadów; wśród tych odpadów pojawił się też eternit, który
również zostanie zabrany,
- podpisanie umowy z PKS na dowóz dzieci do szkół,
- spotkanie w sprawie Kontraktu Lubuskiego w Krośnie Odrzańskim /związek utworzony w celu
uzyskania nowych możliwości ubiegania się o dodatkowe środki /,
- spotkanie ze Stowarzyszeniem Dzieci Autystycznych.
Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gubin o pracy w okresie międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę, że odbył spotkania z Wójtem Gminy, Radnymi
powiatu i województwa. Pracował również w komisji statutowej .Brał udział w gminnych dożynkach
oraz w rozpoczęciu roku szkolnego w jednej ze szkół gminnych.
Na zakończenie wypowiedzi Przewodniczący Rady przedstawił pismo Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków dotyczące pozyskania przez Parafię Rzymskokatolicką w Gubinie dotacji w
kwocie 5.000,00zł na prace konserwatorskie Kościoła w Sękowicach.
Ad.6 Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Międzygminnego
Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie
MZGOK. Wójt Gminy Gubin przedstawił zasadność przyjęcia uchwały informując jednocześnie, że
poprawki do statutu zostały przygotowane przez prawnika reprezentującego Związek. Zmiany są
wynikiem dostosowania zapisów Statutu do przepisów prawa.
Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, który został
przyjęty głosami za : 12 głosów przy 1 wstrzymującym się. Nikt z głosujących nie był przeciwny
przyjęciu uchwały.
Ad. 7 Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków
finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwanie
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gubin w 2014r.
Wójt Gminy Gubin przedstawił zasadność przyjęcia w/w projektu uchwały, podkreślając , że środki
na realizację zadania są dla Gminy zabezpieczone. Podjęcie Uchwały pozwoli na złożenie wniosku o
płatność. Ponadto Wójt Gminy poinformował wszystkich, że zbiórka azbestu została zakończona. Nikt
z Radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały.
W związku z tym Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, który został przyjęty
jednogłośnie, tj. 13 głosami.
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Ad. 8 Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na
realizację Projektu „Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce,

Starosiedle i Strzegów Gmina Gubin”, w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i
otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawione było w punkcie 1 porządku obrad przez Wójta
Gminy , również uwagi dotyczące tego projektu zgłoszone były w punkcie 1, a dalszych uwag nie
zgłoszono, dlatego Przewodniczący po odczytaniu poddał ten projekt pod głosowanie . Za przyjęciem
projektu uchwały było 9 Radnych, 1 głos był przeciwny oraz 3 wstrzymujące się. Uchwała została
przyjęta 9 głosami.
Ad. 9 Przyjęcie protokołu z odbycia XLVIII Sesji Rady Gminy.
Radny Senior Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XLVIII bez odczytania.
Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Gubin został przyjęty 13 głosami „za”, tj. jednogłośnie.
Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Remigiusz Darmach wniósł uwagę, aby w informacjach Wójta Gminy I Przewodniczącego Rady
o pracy międzysesyjnej zamieszczać dane, co udało się zrealizować.
Więcej wniosków nie złożono.
Ad. 11 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło o godz. 1115 zakończył obrady XLIX Sesji Rady Gminy
Gubin.

Protokołowała:
Wanda Łakoma
…………………………………………………………………………..
Przewodniczący Rady Gminy Gubin

Strona 5/5

