Protokół nr L/2014
z przebiegu obrad L Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 30 września 2014r.

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

Anna Kowaluk

- Skarbnik Gminy

2.

Wanda Łakoma

- Sekretarz Gminy

3.

Aldona Robowska

- Kierownik OPS

4.

Ireneusz Solecki

- Kierownik Referatu UG

5.

Bogusława Tulimowska

- Kierownik Referatu UG

6.

Roman Sikora

- Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

7.

Aniela Nesterowicz

- Sołtys

8.

Zbigniew Lider

- Sołtys

9.

Urszula Peron

- Sołtys

10.

Roman Sikora

- Sołtys

11.

Edyta Zajkowska

- Sołtys

12.

Agnieszka Jurkowska

- Sołtys

13.

Elżbieta Patek

- Sołtys

14.

Teresa Stadnik

- Sołtys

Stan Rady Gminy to 14-stu radnych, obecnych 14 radnych sprawia, że Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
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Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad L Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył L Sesję Rady Gminy
o godz. 11.00. Stan Radnych 14 obecnych 14. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący Rady Gminy przywitał
radnych, pracowników Urzędu i zaproszonych gości, przedstawił proponowany porządek
obrad. Poinformował, iż

z uwagi na pilny wyjazd służbowy, Pan Wójt nie będzie

uczestniczył podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy, następnie przedstawił porządek
obrad, wykreślając punkt 2 dotyczący odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych, oraz
punkt 4 dotyczący informacji wójta o pracy w okresie międzysesyjnym oraz wprowadzając
jako punkt 5 rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie gminy na 2014r. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad, który został przyjęty 11 za przy 3 wstrzymujących.
Do punktu 2:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Fudyma odniósł się do poprzedniej interpelacji w sprawie wyłożenia kostki
brukowej – czytając protokół z ostatniej sesji, udzielono zapis, iż wyłożono podest z kostki
brukowej w Sękowicach, zgadzam się z tym, ale moja interpelacja dotyczyła również
wyłożenia kostki w pasie drogi powiatowej w Sękowicach. Rozumiem, że uzyskanie
pozwolenia trwa długo, ale nie ponad rok.
Następnie złożył interpelację w sprawie:
-

podjęcie działań uniemożliwiających nadmierne gromadzenie się wód opadowych,

spływających z drogi bitumicznej na pobocze i dalej na podwórko przyległe do domu nr.23 w
Gubinku.
- usunięcie zarośli na drodze nieutwardzonej biegnącej z drogi bitumicznej w kierunku
posiadłości nr. 8 w Gubinku. Wspomniane chaszcze utrudniają widoczność a tym samym
bezpieczne poruszanie się drogą. Ponadto ta droga jak i inne nieutwardzone drogi giminne
wymagają wyrównania.
Interpelacja złożona na piśmie.
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Radny Szymon Naglik złożył interpelację w sprawie:
- Odpowiadając w dniu 8 stycznia 2014r. na moją interpelację z dnia 23 grudnia 2013r.
dotyczącą między innymi lokali komunalnych położonych w Chlebowie Nr 18 dołączył pan
do odpowiedzi kilka uwierzytelnionych kopii dokumentów. Z przedstawionych dokumentów
wynika między innymi, że wystawiono noty obciążeniowe za zużytą energię w kwotach
4.540,35 zł oraz 3.026,90 zł proszę o przedstawienie dowodów wpłat powyższych kwot. Z
księgi Wieczystej ZG2K/00011865/0 wynika, że nieruchomość której dotyczyła interpelacja
położona na działce 235/4 stanowi własność Skarbu Państwa – Starosta Krośnieński. Wobec
tego rodzaju zapisu w Księdze Wieczystej proszę o poinformowanie
a) dlaczego zawarł pan umowę najmu lokali nie stanowiących własność gminy?
b) dlaczego wykonano przyłącze energetyczne w obiekcie nie stanowiącym własność gminy
Gubin?
c) dlaczego wykonuje się remont w budynku nie stanowiącym własność gminy
Gubin?(wymiana pokrycia dachowego)
d) na jakiej podstawie postawiono przydomową oczyszczalnie na działce nie będącej
własnością gminy Gubin?
e) jaki był koszt nakładów poniesionych na remont budynku stanowiącego własność Skarbu
Państwa.
Interpelacja złożona na piśmie.
Radny Daniel Zołoteńko złożył interpelację w sprawie:
- założenia dwóch punktów świetlnych w Markosicach na drodze prowadzącej do dwóch
gospodarstw położonych przy lesie.
- nawiezienie tłucznia i wyrównania drogi prowadzącej do w/w wspomnianych gospodarstw
w Markosicach.
Do punktu 3:
Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poinformował, iż w okresie międzysesyjnym brał
udział w spotkaniach z mieszkańcami Gminy, współpracował z Panią Sekretarz, Panią
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Skarbnik oraz Wójtem Gminy w przygotowaniu materiałów pod obrady dzisiejszej Sesji Rady
Gminy.
Do punktu 4:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania.
Sekretarz Gminy Wanda Łakoma przedstawiła projekt w/w projektu uchwały, informując, iż
zgodnie z art. 12 § 4 i 5 Kodeku Wyborczego Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek
wójta tworzy odrębny obwód głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Domu Pomocy
Społecznej, w Zakładzie Karnym, Areszcie Śledczym oraz w oddziałach zewnętrznych
zakładu i aresztu jeżeli w dzień wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców
ujętych w stałym rejestrze prowadzonym w Gminie na terenie którym położona jest dana
jednostka.
Przewodniczący Rady zadał pytanie radnym o wniesienie ewentualnych uwag do w/w
projektu uchwały, nikt z radnych nie wniósł uwag. Następnie poddał projekt uchwały pod
głosowanie który został przyjęty 13 za przy 1 wstrzymującym.
Do punktu 5:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2014r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały w/w sprawie, informując
wprowadzeniu do budżetu gminy otrzymanych środków na wybory samorządowe oraz o
przesunięciach na realizację bieżących zadań.
Przewodniczący Rady zadał pytanie radnym o wniesienie ewentualnych uwag do w/w
projektu uchwały, nikt z radnych nie wniósł uwag. Następnie poddał projekt uchwały pod
głosowanie

który

został

przyjęty

14 tj., jednogłośnie.
Do punktu 6:
Przyjęcie protokołu z odbycia XLIX Sesji Rady Gminy.
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Radny Senior Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XLIX bez
odczytania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie, który został
przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.
Do punktu 7:
Sprawy różne, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poinformował o projekcie Statutu Gminy Gubin w
którym Komisja doraźna ds. opracowania Statutu Gminy naniosła poprawki. Projekt w/w
sprawie jest gotowy i zostanie przesłany radnym do konsultacji przez Komisje Rady Gminy.
Do punktu 7:
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godz. 12.05 zakończył obrady L Sesji Rady
Gminy.

Protokołujący

Przewodniczący
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