Protokół nr LI/2014
z przebiegu obrad LI Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 12 listopada 2014r.

Stan Rady Gminy 14 radnych, w Sesji udział wzięło 13 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

Alicja Kwiatkowska

- Inspektor UG

Roman Sikora

- Sołtys wsi Kujawa

Teresa Stadnik

- Sołtys wsi Sadzarzewice

Tadeusz Sarnecki

- Sołtys wsi Polanowice

Edyta Zajkowska

- Sołtys wsi Grabice – Luboszyce

Elżbieta Patek

- Sołtys wsi Wielotów

Zbigniew Lider

- Sołtys wsi Przyborowice-Dobre

Stan Rady Gminy to 14-stu radnych, obecnych 11 radnych sprawia, że Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał decyzji i ustaleń. Nieobecny Radny Daniel
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Zołoteńko. Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Do punktu 1:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad LI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył LI Sesję Rady Gminy o godz.
13.30. Stan Radnych 14 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. Następnie przedstawił proponowany porządek
obrad, wprowadzając zmianę w punkcie 12. Po zmianie punkt otrzymał brzmienie:
rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2014r. Porządek obrad sesji Rady Gminy po zmianie punktu 12 przedstawia się
następująco : punkt 13 - Przyjęcie protokołu z odbycia L Sesji Rady Gminy, 14 - Sprawy
różne, wolne wnioski. 15 - Zamknięcie obrad. Przewodniczący zadał pytanie o wnioski
formalne, nikt z radnych nie złożył wniosków formalnych do porządku obrad. Następnie
poddał pod głosowanie porządek obrad z naniesionymi zmianami, porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pisemna interpelacja Radnego Szymona Naglika.
Wójt Zbigniew Barski odczytał udzieloną Radnemu odpowiedź, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Interpelacje Radnego Stanisława Fudymy.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kwaśny:
- interpelacja w sprawie nadmiernego gromadzenia się wód opadowych przy posesji nr 23
w Gubinku, aby rozwiązać problem należy wykonać dokumentację na odwodnienie całej
drogi. W związku z tym nie jest możliwe rozwiązanie tego problemu w krótkim czasie,
- interpelacja w sprawie usunięcia zarośli na drodze nieutwardzonej biegnącej z drogi
bitumicznej w kierunku posiadłości nr 8 oraz wyprofilowanie dróg nieutwardzonych.
Informuję, że w dniu 07.10.2014r. dokonano przeglądu dróg w miejscowości Gubinek na tę
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okoliczność sporządzono protokół. Prace naprawcze dotyczące dróg zostały wykonane w dniu
27.10.2014 natomiast wycinka zakrzaczenia nastąpiła w dniu 28.10.2014r.

Interpelacje Radnego Daniela Zołoteńki.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kwaśny:
- interpelacja dotycząca założenia dwóch dodatkowych punktów świetlnych w Markosicach
na drodze prowadzącej do gospodarstw położonych przy lesie. W ocenie Kierownika Referatu
założenie dodatkowych punktów świetlnych jest zbyteczne, ponieważ linia energetyczna
przebiega bezpośrednio nad lasem i dodatkowo całkowicie z boku drogi.
- naprawa drogi gminnej prowadzącej do wyżej wymienionej drogi. Odpowiadając
na interpelację Kierownik Referatu Jerzy Kwaśny stwierdził, że w dniu 07.10.2014r.
dokonano przeglądu na drodze wewnętrznej leżącej w działce nr 154/1. Sprawę dokumentuje
protokół wykonany na tę okoliczność. Naprawa zostanie wykonana w najbliższym czasie
z wykorzystaniem materiałów sypkich (żwir, piasek).
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Edward Szafrański złożył interpelację w sprawie:
a) usunięcia uschniętego drzewa posesji nr 46 w Drzeńsku Wielkim.
Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie:
a) wyrównania drogi gruntowej w miejscowości Gubinek, która prowadzi w kierunku
nieczynnej oczyszczalni ścieków,
b) przycięcie gałęzi i krzaków przy drodze powiatowej przy posesjach nr 48 i nr 49
w miejscowości Sękowice oraz przycięcie gałęzi w ciągu drogi gminnej do posesji
nr 73,
Radny Szymon Naglik zadał pytanie w sprawie:
a) przydziału mieszkania państwu Staszakom, które znajduje się w miejscowości
Strzegów.
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Odpowiedź została udzielona przez Wójta Gminy Zbigniewa Barskiego oraz przez
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzego Kwaśnego.
Do punktu 4:
Podsumowanie kadencji 2010-2014 przez Wójta Gminy Gubin.
Informację przedstawił Wójt Gminy Zbigniew Barski – wystąpienie stanowi załącznik
do protokołu.
Do punktu 5:
Podsumowanie kadencji 2010-2014 przez Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa
Zygadłę
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło przedstawił sprawozdanie z przebiegu prac
Rady Gminy w okresie 2010-2014 – wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 6:
Analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2013 rok oraz
na koniec kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło odczytał opinię Wojewody w sprawie
złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczącego i Wójta Gminy Gubin. Następnie
zapoznał Radnych z pismem dotyczącym oświadczeń majątkowych otrzymanym z Urzędu
Skarbowego w Krośnie Odrzańskim.
Wójt Gminy odczytał analizę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy.
Do punktu 7:
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin za pierwsze półrocze
2014 roku.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
za pierwsze półrocze 2014r..
w/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło poddał przedstawione sprawozdanie pod
głosowanie. Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie – 12 głosów ZA.
Podczas głosowania nieobecny Radny Ryszard Eret.
Do punktu 8:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady
Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
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Projekt

uchwały

przedstawiła

Sekretarz

Urzędu

Gminy

pani

Wanda

Łakoma.

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały
w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów ZA.
Podczas głosowania nieobecni Radny Ryszard Eret oraz Radny Szymon Naglik.

Do punktu 9:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2015.
Projekt uchwały przedstawiła pani Anna Konstanty pracownik Referatu Spraw Obywatelskich
Urzędu Gminy Gubin. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, następnie
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie. Projekt uchwały w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie na rok
2015 został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów ZA.
Podczas głosowania nieobecni Radny Ryszard Eret oraz Radna Mirosława Strzelbicka.
Do punktu 10:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Zbigniew Barski oraz Jerzy Kwaśny Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej.
Głos w sprawie zabrał:
- radny Leszek Tomaszewicz, który zadał o miejsce wyłożenia szczegółowych map
z przebiegiem dróg gminnych. Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu UG Jerzy Kwaśny,
który poinformował, iż szczegółowe mapy znajdują się w biurze referatu.
- radny Remigiusz Darmach apelował o konieczności dalszego porządkowania dróg na terenie
Gminy Gubin.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały
w sprawie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów ZA.
Podczas głosowania nieobecny Radny Ryszard Eret.
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Do punktu 11:
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Gubin
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło.
Głos w sprawie zabrał:
- radny Szymon Naglik zadał pytanie w sprawie terminów udzielania odpowiedzi na pytania
i interpelacje Radnych. Odpowiedzi udzieliła pani Alicja Antkiewicz Radca Prawny Urzędu
Gminy Gubin, informując, iż w Statucie Gminy Gubin jest zapis dotyczący terminów
udzielenia odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gubin został przyjęty

– 11 głosów ZA przy 1

wstrzymującym.
Podczas głosowania nieobecny Radny Ryszard Eret.
Do punktu 12:
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
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. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów ZA.
Podczas głosowania nieobecny Radny Ryszard Eret.
Do punktu 13:
Przyjęcie protokołu z odbycia L Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia L bez odczytania.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie, protokół z odbycia
L został przyjęty 11 głosami ZA przy 1 wstrzymującym.
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania nad w/w wnioskiem.
Do punktu 14:
Sprawy różne, wolne wnioski.
Wójt Gminy Zbigniew Barski odczytał protokół z kontroli placówek oświatowych podległych
Gminie Gubin – protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu wraz z odpowiedzią
Dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach Tomasza Kaczmarka.
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło podziękował Radnym Gminy Gubin oraz
pracownikom za czteroletnią wspólną pracę.
Do punktu 15:
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godz. 15.20 zakończył obrady LI Sesji Rady
Gminy.
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