Protokół nr XIV/2016
z przebiegu obrad XIV Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 22 stycznia 2016r. godz. 12.30
w sali narad Urzędu Gminy Gubin

Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 13 następnie. W Sesji wzięli
również udział Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, pracownicy Urzędu i jednostek
podległych, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy, radni powiatowi - Roman Sikora oraz Natalia
Zdónek występująca również jako Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności Radnych oraz Gości, które stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy Gubin.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin p. Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XIV
Sesji Rady Gminy Gubin o godz. 12.30. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15
Radnych obecnych jest 13 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne
uchwały, decyzje lub ustalenia.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Gubin przedstawiła proponowany porządek obrad
oraz zwróciła się do Rady Gminy z zapytaniem, czy są wnioski formalne do porządku obrad.
Radny Remigiusz Darmach wniósł wniosek aby na najbliższej sesji Rady Gminy radni
przyjęli jego rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu oraz powołała
nowego przewodniczącego, poinformował również, że złożył swoją rezygnację pani
Przewodniczącej Rady oraz Wójtowi Gminy. Radni przyjęli wniosek jednogłośnie. Następnie
Przewodnicząca Rady złożyła dwa wnioski do porządku obrad pierwszy dotyczący
wprowadzenia do porządku punktu 8a w sprawie przyjęcia planu finansowego SP ZOZ w
Stargardzie Gubińskim oraz drugi wniosek wprowadzenia do porządku jako punkt 12 a
rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w
Stargardzie Gubińskim, oba wnioski radni przyjęli jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca
Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad z naniesionymi poprawkami, który został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad. 2.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Jerzy Kwaśny.
Na ostatniej sesji Rady Gminy wpłynęła jedna interpelacja, którą złożył radny Tomasz
Kwiatkowski która dotyczyła zamontowania dodatkowych lamp w m. Bieżyce, kierownik
poinformował, iż trzeba zrobić dokumentację na tą inwestycję dlatego zostanie to
zaplanowane w przyszłym roku.

Ad.3.
Interpelacje i zapytania Radnych.
1. Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie podjęcia czynności
uszczelniających sieć kanalizacyjną w Sękowicach oraz wstępnie ewentualnego jej
przekazania jednostce odbierającej ścieki bądź zaplanowanie w najbliższym czasie
budowy oczyszczalni ścieków i spięcie jej już z kolektorem istniejącym. Czynności te
pozwolą na ustalenie stawki za 1 m3 jakie występują w okolicznych gminach. Proszę
o pisemną odpowiedź.
2. Radny Marian Adamczyk złożył zapytanie w sprawie karty dużej rodziny, czy rodziny
posiadające tą kartę będą mogły już korzystać z ulgi przysługującej im na basenie?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik OPS Gminy Gubin Aldona Robowska informując, iż jest
już po rozmowach z dyrektorem basenu i na następną sesję zostanie przygotowany projekt
uchwały w tej sprawie.
3. Radny Zbigniew Zaroda złożył zapytanie w sprawie radnego Adamczyka, czy sprawa
ta została zakończona czy wpłynęło pismo od wojewody.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do niej nie wpłynęło żane pismo i poprosiła o
zabrane głosu w tej sprawie panią prawnik Alicję Antkiewicz, która poinformowała, że
pismo do wojewody zostało wysłane, wojewoda badał sprawę , ale odpowiedzi nie mamy.

Ad.4
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtysi obecni na Sesji Rady Gminy nie zgłosili wniosków ani zapytań.

Ad.5.
Informacja Wójta Gminy Gubin o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Gubin p. Zbigniew Barski poinformował Radę Gminy o podejmowanych
działaniach w okresie międzysesyjnym. Były to między innymi:
1. Spotkania z mediami Gazeta Lubuska, Gazeta Tygodniowa.
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Organizacja i prowadzenie cotygodniowych narad kierowników referatów Urzędu Gminy.
4. Zgromadzenie MZGOK
5. Spotkanie z wicestarostą w sprawie działań dotyczących współpracy w 2016r.
6. Spotkanie z p. Makowskim z ENEOs w sprawie oświetlenia ulicznego.
7.

Delegacja ze Starosiedla sprawie przejścia do ulicznego.

8. Notariusz – podpisanie aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości.
9. Zebranie w ZS w Grabicach w sprawie przekształcenia PSP w filię ZS Grabice.
10. Zebranie w PSP Strzegów w sprawie przekształcenia PSP w filię ZS Grabice.
11. Udział w komisjach stałych Rady Gminy.
12. Spotkanie z dyr. ZS Grabice i Chlebowo.
13. Spotkanie w Krośnie Odrz. z ENEOs w sprawie nowej struktury organizacyjnej.

Ad.6.
Informacja

Przewodniczącej

Rady

o

działaniach

podejmowanych

w

okresie

miedzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała Radę Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Były to m.in.:
- przygotowanie materiałów na sesję,
- udział w komisjach Rady Gminy, których jest członkiem,
- spotkania z mieszkańcami oraz radnymi w urzędzie jak i poza urzędem,
- udział w szkoleniu dla radnych,
- udział w konferencji Przewodniczących Rad w Urzędzie Marszałkowskim,
- udział w uroczystościach gminnych m.in. Dzień Nauczyciela, Dożynki, Dzień Seniora,
- analiza oświadczeń majątkowych radnych,
- opracowanie planu pracy Rady Gminy na 2016r.

Ad.7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2015r.

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Mirosława Strzelbicka przedstawiła sprawozdanie
za 2015r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy odbyła 8 posiedzeń. W tym przeprowadziła 3
kontrole, pierwsza dotycząca realizacji i rozliczenia przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków, a także celowości i realizacji wydatku z budżetu gminy na remont
samochodu strażackiego OSP Starosiedle w latach 2014-2015, druga dotycząca działalności i
realizacji budżetu w wybranej jednostce organizacyjnej – OPS Gminy Gubin – prawidłowość
wydatkowania środków finansowych. Komisja analizowała takie zagadnienia jak dodatki
mieszkaniowe, Kartę Dużej Rodziny, a także Fundusz Alimentacyjny. Trzecia kontrola
dotyczyła realizacji i rozliczenia inwestycji mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
bytowych w Dzikowie oraz przebudowy drogi gminnej w m. Jaromirowice, komisja
analizowała m.in. takie dokumenty jak: kosztorys, przetarg, koszt inwestycji, termin i odbiór
wykonania, a także rozliczenie inwestycji. Następnie Komisja rozpatrywała 2 skargi na
bezczynność Wójta Gminy, 1 dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące prośby
o wytyczenie wjazdu z drogi publicznej oraz wytyczenie odcinka drogi dojazdowej do działki,
po przeanalizowaniu skargi i złożonych wyjaśnień, skargę komisja uznała za zasadną. Kolejna
skargę jaką rozpatrywała była skarga Krzysztofa Balchowskiego w sprawie uszkodzonej
instalacji odwadniającej posesję, po przeanalizowaniu skargi oraz dokumentów w tej sprawie,
komisja uznała skargę za bezzasadną. W miesiącu czerwcu Komisja Rewizyjna opiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz wypracowała opinię i wniosek o
udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy za 2014r. Na pozostałych posiedzeniach zajmowała
się również takimi sprawami jak ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy i Radnych Gminy
Gubin, pracowała nad budżetem gminy na 2015r., a także nad restrukturyzacją oświaty
Gminy Gubin. Na ostatniej komisji w miesiącu grudniu 2015r. Komisja Rewizyjna
analizowała projekt budżetu gminy Gubin na 2016r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Gubin na lata 2016-2019, na której pozytywnie zaopiniowała budżet na 2016r a także
WPF.

Ad .8.
Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Gubin za
rok szkolny 2014/2015.
Pracownik Urzędu Gminy Anna Konstanty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Gubin za rok szkolny 2014/2015.

Radni nie wnieśli uwag.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8a.
Przyjęcie planu finansowego SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim na 2016r.
Kierownik SP ZOZ Natalia Zdónek przedstawiła plan finansowy SP ZOZ w Stargardzie
Gubińskim na 2016r. Poinformowała m.in. o refundacji z NFZ, a także o planowanych
wydatkach SP ZOZ.
Radni nie wnieśli uwag.
Projekt planu finansowego stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały budżetowej
poinformowała o wydatkach i dochodach gminy, szczegółowa analiza projektu
odbyła się na komisjach stałych Rady Gminy.
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Zbigniew Barski, informując iż planowany deficyt jest
rzeczą naturalną i wiele gmin planuje taki deficyt. Nie ma gminy w Polsce, która miałaby
nadmiar pieniędzy, nie ma gminy gdzie nie trzeba nic robić, tak jak u nas trzeba
wykonywać działania, inwestycje. Jeżeli planujemy środki na inwestycję w budżecie a
koszty są wyższe to planuje się deficyt. Pojawiły się głosy na komisjach, że w budżecie
zaplanowane są podwyżki dla urzędników jest to bzdura i nieprawda, od dłuższego czasu
urzędnicy nie dostali żadnych podwyżek, natomiast wzrost środków w budżecie na
wynagrodzenia to są odprawy dla osób które odchodzą na emerytury, są to dodatki
stażowe, które pracownicy nabywają z każdym przepracowanym rokiem. My jako
pracodawcy musimy wywiązywać się z obowiązku, mamy podpisane umowy z tymi
pracownikami.
b) przedstawienie opinii i wniosków poszczególnych Komisji Rady Gminy
c) przedstawienie opinii komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty - Projekt budżetu na 2016r. oraz Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2016-2019 komisja omawiała na posiedzeniu w dniu 12.01.2016r.
W wyniku przeprowadzonej analizy budżetu, który zakłada:

- dochody bieżące w kwocie - 20.308.921 zł
- wydatki bieżące w kwocie – 20.377.220 zł
oraz deficyt w wysokości

547.000 zł. Niepokojący jest fakt wydatków bieżących nad

dochodami bieżącymi, które w projekcie budżetu zostały zawyżone porównując dochody z
podatków z podatków gminnych za 9 miesięcy 2015r. Ponadto określenie już w listopadzie
kwoty wolnych środków jest trudne.
Ważnym elementem budżetu są dochody ale niemniej ważne są również wydatki które w
świetle budżetu na 2016r. należy zrecjonalizować

w szczególności jeżeli chodzi o

administrację o OPS.
W wyniku głosowania za przyjęciem budżetu głosowało:
Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się - 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Projekt budżetu Gminy Gubin na rok
2016 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gubin na lata
2016 -2019 został przekazany Radzie Gminy w dniu 23 listopada 2015r. przez Wójta Gminy
Gubin.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 12.01.2016r. omawiała projekt
budżetu na 2016 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2019.
Projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 20.308.921 zł.
( w tym dochody bieżące 15. 957.640 zł; dochody majątkowe 924.842 zł). Wydatki zostały
zaplanowane w kwocie 21.780.763 zł ( w tym wydatki bieżące 20.377.220 zł; wydatki
majątkowe 1.403.543 zł). Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 547.000 zł zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.,217 ust. 2 pkt 6
ustawy.
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy Gubin na
2016 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2019.
Komisja uznała, iż projekt budżetu Gminy Gubin na 2016r. pod względem formalnym
i merytorycznym nie budzi zastrzeżeń w związku z czym pozytywnie opiniuje projekt
budżetu Gminy Gubin, głosując:
za pozytywną opinią – 3
za negatywną opinią – 0
wstrzymało się od głosu – 0
oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019, głosując:
za pozytywną opinią – 3
za negatywną opinią – 0
wstrzymało się od głosu – 0
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - opracowany przez
Wójta projekt budżetu Gminy Gubin na rok 2016 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Gubin na lata 2016 -2019 został przekazany Radzie Gminy w
dniu 23 listopada 2015r.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy na posiedzeniu w dniu
12.01.2015r. omawiała projekt budżetu na 2016 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na
lata 2016 – 2019 .W wyniku przeprowadzonej analizy projekt budżetu Gminy Gubin na 2016
rok, stwierdza, że:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie na 2016 rok wynoszą 21.233.763 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane w budżecie Gminy Gubin na 2016 rok wynoszą
21.780.763 zł.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2016 rok stanowią kwotę 1.403.543 zł.
4. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 547.000 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
5. Zaplanowane przychody budżetowe stanowią kwotę 820.600 zł.
6. Rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie 273.600 zł.
7. Budżet Gminy Gubin na 2016 rok zaplanowano z zachowaniem równowagi finansowej.
8. Regionalna Izby Obrachunkowa w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Gminy Gubin na 2016 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2019.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Gubin projekt budżetu na 2016
rok, głosując:
za pozytywną opinią – 2
za negatywną opinią – 0
wstrzymało się od głosu - 2
oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019, głosując:
za pozytywną opinią – 3
za negatywną opinią – 0
wstrzymało się od głosu – 1
Zastępca Przewodniczącego Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa

Porządku

Publicznego Rady Gminy – na podstawie §7 ust.3 Uchwały nr XXXIX/180/2010 Rady
Gminy Gubin z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Gubin, Komisja analizowała projekt budżetu na 2016r. Na posiedzeniach
w dniach 14.01.2016r., 18.01.2016r. oraz 22.01.2016r. zapoznała się z opiniami komisji
stałych Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze do
projektu budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 18 grudnia 2015r. pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016r. z jedną uwagą.
Projekt zakłada po stronie dochodów 20.308.921.00zł
po stronie wydatków 21.780.763.00zł
zaplanowany deficyt budżetowy 547.000.00zł
komisja na posiedzeniach dnia 18.01.2016r. dokonała analizy projektu budżetu i w dniu
19.01.2016r. zostały złożone wnioski do Wójta Gminy Gubin o dokonanie następujących
autopoprawek:
1. w planie wydatków budżetu Gminy Gubin na 2016r. – Dział 750 Administracja
Publiczna zmniejszenie wydatków o 5% i przeznaczenie tej kwoty na pokrycie
deficytu budżetowego.
2. w planie wydatków budżetu Gminy Gubin na rok 2016 – Dział 852 Pomoc
Społeczna Rozdział 85219 §4010 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o
5% i przeznaczenie tej kwoty na pokrycie deficytu budżetowego.
W głosowaniu nad wnioskiem w obu przypadkach brało udział 11 członków
komisji, głosowanie przebiegało następująco:
za przyjęciem wniosków – 7
przeciw – 0

wstrzymało się 4
W uzasadnieniu Komisja Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego
stwierdziła, że wydatki w dziale 750 Administracja i dziale 852 rozdział 85219 §4010
Pomoc Społeczna – wynagrodzenia są wysokie.
Komisja przyjęła następujące stanowisko.
1. w zakresie zaplanowanych dochodów Gminy Gubin na 2016r. opiniuje
pozytywnie.
Głosowanie przebiegało następująco:
za pozytywną opinią – 10
za negatywną opinią – 0
wstrzymało się – 0
2. W zakresie zaplanowanych wydatków Gminy Gubin na 2016r. wnosi się
przyjęcie wcześniej złożonych wniosków Wójtowi Gminy Gubin – 19.01.2016r. –
co pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Ponadto komisja wnioskuje w uchwale budżetowej Gminy Gubin na 2016r. zastosować
wartości wynikające z rachunku matematycznego po przyjętych poprawkach przez Radę
Gminy.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na
lata 2016 – 2019 rok uwzględniając wartości matematyczne, które wynikną z przyjętej
uchwały budżetowej.
Głosowane przebiegało następująco:
za pozytywną opinią – 9
za negatywną opinią – 0
wstrzymało się – 1
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej.
Radny Waldemar Gromek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu gminy na 2016r. – opinia pozytywna.
e) przedstawienie stanowiska Wójta wobec wniosków zawartych w opiniach komisji
oraz uwag w opinii RIO.
Wójt Gminy Zbigniew Barski odniósł się do wniosku Komisji Planu, Budżetu, Prawa,
Samorządu i Porządku Publicznego, informując iż, przeczytali opinię fachowców.

Która jest pozytywna, również w tej sprawie wypowiedziały się komisje stałe wyrażając
pozytywną opinie, raptem 18 stycznia na dwa dni przed sesją wpłynął wniosek od
komisji Planu i Budżetu o tym aby wydatki w dziale administracji zmniejszyć o 5 % ,
dlatego pytanie do radnych czy wiedza jakie zadania znajdują się w tym dziale to nie są
tylko urzędnicy, są to także diety radnych, sołtysów, materiały biurowe do pracy,
szkolenia, oprogramowania, opłata za dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości itd. ,
zgodnie z uchwałą rady gminy mieliście czas państwo do 30 września, budżet radni
otrzymali dnia 30 listopada, były dwa miesiące na przeprowadzenie analizy ale nie
zajęliście się tym.
Kierownik OPS Aldona Robowska odniosła się do wniosku Komisji Planu, Budżetu,
Prawa, Samorządu i Porządku Publicznego w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia o 5%
na płacach w OPS, informowała o przepisach, że nie będzie 5% tylko więcej, okres
wypowiedzenia warunków płacy jest 3 miesięczny – „dochodzą nam różne świadczenia,
nie zwracamy się o zatrudnienie pracownika, tylko wykonujemy prace w ramach tych
pracowników co mamy”.
Pracownik Urzędu Gminy Małgorzata Konieczna również odniosła się zmniejszenia
wynagrodzenia, i wytłumaczyła radnym na czym polega praca w Urzędzie i czym się
zajmuje, a do Pani Przewodniczącej zwróciła się, aby nie wypowiadała się „proszę nie
dramatyzować” ponieważ jej to nie dotyczy.
Radca Prawny Urzędu Gminy Alicja Antkiewicz apelowała do radnych o logiczne
myślenie i przestrzeganie przepisów prawa, przypominała radnym, że jest uchwała Rady
Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

czyli procedura

planowania – „Państwo radni łamią przepisy zawarte w uchwale Rady Gminy, czas na
składanie wniosków jest określony, musicie państwo czytać przepisy jeśli ich nie znacie”.
Pracownik Urzędu Anna Konstanty która zajmuje się kadrami odniosła się do
zmniejszenia płac urzędników, a dokładnie jak to wygląda zgodnie z kodeksem pracy,
radni nie zdają sobie sprawy o jakiej kwocie mówimy, to jest 625 zł miesięczne od
każdego pracownika, ponieważ obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie warunków
płac, niektórzy urzędnicy będą pracować za minimalne wynagrodzenie a innym nie
będzie z czego zmniejszyć bo pracują za minimalną płacę.
Radny Adamczyk przedstawił wynagrodzenia wójtów, sekretarzy oraz skarbników i
niektórych kierowników w powiecie krośnieńskim za 2012, 2013,2014r.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przypomniał radnemu, iż 2014 był to rokiem wyborczym
czyli odprawa i trzynasta pensja, dlatego był wzrost – „proszę o przeanalizowanie

oświadczenia w tym roku to zobaczy pan ile zarabia wójt, jeśli chodzi o panią sekretarz
to nie była sekretarzem w 2012 tylko kierownikiem, w związku z awansem otrzymała
podwyżkę, oraz w 2014 roku nagrodę jubileuszową tak jak pani skarbnik., proszę
analizować dokumenty ze zrozumieniem panie radny lub jeśli sobie pan nie radzi to
proszę zapytać o dokumenty lub wyjaśnienia i wtedy nie będzie pan tworzył mitów”.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – informowała radnych, że korygują tam gdzie nie jest
ich zadaniem korygowanie.
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały
Wójt Gminy poinformował, że autopoprawek nie ma.
g) dyskusja nad projektem budżetu
Radny Marian Adamczyk - „uważam, że jeśli są pracownicy co mało zarabiają to jestem
za tym aby dołożyć tym jak najmniej zarabiającym. Analizowałem wzrost pensji 5 osób.”
Skarbnik Gminy apelowała do radnego Adamczyka o analizowanie dokumentów
dokładnie – „proszę zwrócić uwagę co się znajduje w oświadczeniu, jakie dochody są
uwzględnione, urzędnik nie dostaje co rok nagrody jubileuszowej, czy wie pan jakie są to
sumy? „
Radny Waldemar Gromek złożył wniosek aby poddać pod głosowanie przygotowany
wniosek radnych, aby zmniejszyć wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna o 5 %
oraz drugi wniosek aby w dziale 852 pomoc społeczna rozdział 85212 § 4010 zmniejszyć
wydatki na wynagrodzenia o 5%.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie pierwszy wniosek, który został przyjęty
głosami 7 ZA przy 3 przeciw 3 wstrzymujących.
Następnie poddała pod głosowanie drugi wniosek, który został przyjęty 8 ZA przy 3
przeciw i 3 wstrzymujących.
h) głosowanie nad uchwałą budżetową
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej z wcześniej
złożonymi i przegłosowanymi wnioskami, który został przyjęty głosami 8 ZA przy 3
przeciw i 2 wstrzymujących.
Ad. 10.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin na lata 2016-2019:
a) przedstawienie projektu uchwały

Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2016-2019, projekt ten omawiany był
szczegółowo na komisjach stałych Rady Gminy.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Radny Waldemar Gromek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2016-2019 - opinia pozytywna.

c) dyskusja
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek aby uwzględnić wszystkie wartości matematyczne
jakie wynikną z poprawek w uchwale budżetowej, następnie poddał wniosek pod
głosowanie, który został przyjęty 12 ZA przy 1 wstrzymującym.
d) głosowanie nad uchwałą
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy

Finansowej

Gminy

Gubin

na

lata

2016-2019

z

uwzględnieniem

przegłosowanego wcześniej wniosku, projekt uchwały został przyjęty głosami 11 ZA przy
2 wstrzymujących.

Ad.11.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy na rok 2016.
Przewodnicząca Rady poinformowała o planie pracy Rady Gminy jaki przygotowała, radni
otrzymali plan w materiałach na sesję, następnie poprosiła radnych o uwagi.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy na rok 2016, który został przyjęty głosami 13 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad. 12.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy na 2016r., ponadto radni mieli okazje zapoznać się z nim wcześniej ponieważ
otrzymali go w materiałach na sesje.
Radny Waldemar Gromek poinformował, że jako Rada mają prawo wnieść wniosek do
komisji aby uwzględnić dwie kontrole problemowe dotyczące płac urzędników.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016r., który został przyjęty głosami 13 ZA,
tj. jednogłośnie.
Ad. 12a.
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP
ZOZ w Stargardzie Gubińskim.
Sekretarz Gminy Wanda Łakoma przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim, poinformowała, iż zgodnie ze statutem SP
ZOZ kadencja Rady Społecznej trwa 2 lata, skład Rady stanowi 7 osób, z końcem 2015 roku
kadencja dobiegła końca i trzeba wybrać nowy skład.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, iż wojewoda wyznaczył jako swojego
przedstawiciela panią Joannę Ejsmond która jest sekretarzem Starostwa Powiatu
Krośnieńskiego, następnie złożył podziękowanie za pracę Pani Annie Przyborskiej która
przez ostatnią kadencję była przedstawicielem Wojewody w Radzie Społecznej.
Sekretarz Gminy Wanda Łakoma odczytała proponowany skład Rady Społecznej.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty głosami 13 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad. 13.
Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 r.
W związku z tym, iż radni otrzymali plany pracy komisji stałych w materiałach na sesję,
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek aby nie odczytywać planów pracy, wniosek został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. 14.
Przyjęcie protokołu z odbycia XIII Sesji Rady Gminy.

Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XIII sesji bez
odczytania. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego, który został
przyjęty jednogłośnie. Następnie podała pod głosowanie protokół z odbycia XIII sesji Rady
Gminy pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 15.
Sprawy różne i wolne wnioski.
1) Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Gubin i poinformował, że w dniu 27 stycznia
2016r. od godz. 16.00 do 18.30 w Sali Narad Urzędu Gminy odbędą się konsultacje w
sprawie zmiany nazwy powiatu krośnieńskiego, prosił aby uczestniczyć w tym
spotkaniu.
2) Przewodnicząca Rady apelowała również o obecność radnych na konsultacjach w
sprawie zmiany nazwy powiatu, a także poinformowała radnych, że można już składać
oświadczenia majątkowe.
3) Kierownik Referatu Finansów Oświaty Bogusława Tulimowska przedstawiła średnie
wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, oraz
poinformowała, iż gmina będzie musiała do dnia 31 stycznia 2016r. wypłacić
nauczycielom kwotę 57.474zł. w grupach które nie zostały wypracowane.
Ad. 16.
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 15.00 zakończyła
obrady XIV Sesji Rady Gminy Gubin.

Protokołowała:
Agnieszka Nowicka
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Przewodnicząca Rady Gminy Gubin

