Protokół nr XV/2016
z przebiegu obrad XV Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 29 luty 2016r. godz. 12.30
w Sali narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 13 Radnych.
W Sesji wzięli również udział Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, pracownicy Urzędu
i jednostek podległych, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy, radny Powiatowy Roman Sikora.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności Radnych oraz Gości, które stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XV
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.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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 wnioskował o przerwę w czasie obrad, Przewodnicząca Rady
poddał pod głosowanie wniosek radnego, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie
ze względu na wycofanie skargi na bezczynność wójta przez skarżącą Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej wnioskowała o wycofanie punktu z porządku obrad i wprowadzenie w to
miejsce

projektu

uchwały

dotyczącego

zakończenia

postępowania

skargowego,

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie złożony wniosek, który został przyjęty
jednogłośnie. Kolejne wnioski złożyła Przewodnicząca Rady w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
2016r. oraz projektu uchwały dotyczącego wyboru przewodniczącego Komisji Planu,
Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy, wnioski został przyjęte
jednogłośnie. Po przegłosowaniu wniosków Przewodnicząca Rady poddał pod głosowanie
porządek obrad z naniesionymi zmianami, który został przyjęty jednogłośnie.

Strona 1 z 19

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, iż na poprzedniej sesji wpłynęła jedna
interpelacja od radnego Stanisława Fudymy, ale ze względu na nieobecność pracownika,
który jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi na złożoną przez radnego interpelację,
odpowiedź ta zostanie udzielona w terminie późniejszym.
Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Marian Adamczyk złożył zapytanie w sprawie:
a) ogłoszenia konkursy dla organizacji pozarządowych .
Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie:
a) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków m. Gubinek – jeśli doszło by do
budowy oczyszczalni ścieków o której mowa jest w poprzedniej interpelacji,
można byłoby spiąć dwie miejscowości czyli Sękowice oraz Gubinek do jednej
oczyszczalni.
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a) wyrównanie dróg w całej miejscowości Późna.
Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys Późna złożył wniosek w sprawie:
- świetlicy wiejskiej w m. Późna, - w korytarzu pojawił się grzyb, a także odpada tynk
oraz kruszy się ściana.
- wystające betony na placu zabaw w m. Późna, stwarzają niebezpieczeństwo dla
dzieci, na tym placu jest niewłaściwie zamontowana zjeżdżalnia dla dzieci.
Sołtys Jazowa złożył wniosek w sprawie:
- postawienia znaku ograniczenia tonażu przed mostem w Jazowie lub wcześniej
w Grabicach przy skrzyżowaniu na Jazów - aby wjeżdżające na tą drogę ciężkie
samochody powyżej 9 ton były informowane o zakazie wjazdu.
Sołtys Pola złożył wniosek w sprawie:
- remontu drogi gminnej w m. Pole lub utwardzenia pobocza tej drogi.
- przebudowa altanki stojącej przy świetlicy wiejskiej na toaletę.
- zakazu wydatkowania środków z funduszu sołeckiego na imprezy integracyjne.
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Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski, który poinformował, iż
wnioskował do Sołtysów o ograniczenie wydatków na imprezy integracyjne
i skupienie się na inwestycjach w swojej miejscowości, aby poprawić estetykę wsi.
Środki wydatkowane na imprezy integracyjne typu: Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień
Dziadka itd. są nie zgodne z ustawą o funduszu sołeckim. Prowadzone przez NIK
kontrole kwestionują tego typu wydatki może się zdarzyć, że i my będziemy musieli
zwrócić środki do budżetu państwa, w ustawie wyraźnie jest wskazane w jaki sposób
powinny być wydatkowane środki z funduszu sołeckiego.
Sołtys Strzegowa złożyła wniosek w sprawie:
- rozbiórki stodoły w m. Strzegów.
Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski poinformował Radę Gminy o pracy w okresie
międzysesyjnym:
1. Spotkania z mediami Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Gazeta Tygodniowa
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami gminy, radnymi gminy.
3. Organizacja i prowadzenie cotygodniowych narad dla kierowników referatów Urzędu
Gminy
4. Zgromadzenie MZGOK w sprawie uwag do Programu gospodarowania odpadami na
terenie województwa lubuskiego oraz uchwał regulujących działalność związku.
5. Spotkanie z wicestarostą w sprawie współpracy ze Starostwem oraz zmiany nazwy
powiatu.
6. Spotkanie

z

gwarancyjnego

przedstawicielami
dotyczącego

firmy

EMKAN-PRO

biologicznych

w

oczyszczalni

sprawie

przeglądu

ścieków,

wskazanie

najczęściej występujących usterek i omówienie sposobu ich usunięcia. Omówienie
sposobu załatwiania napraw gwarancyjnych.
7. Udział w konsultacjach społeczne w sprawie zmiany nazwy powiatu.
8. Narada sołtysów w sprawie funduszu sołeckiego i bieżących spraw sołectw.
9. Spotkanie z p. Makowskim w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego.
10. Spotkanie z p. Krzysztofem Ganczarskim na temat inwestycji dotyczących
efektywności energetycznej podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej
współpracy.
11. Zebranie wiejskie w Starosiedlu.
12. Notariusz – podpisanie umów w sprawie zbycia mienia gminnego.
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13. Udział w spotkaniu członków PSL w Starosiedlu.
14. Zebranie sprawozdawcze OSP w Markosicach.
15. Podsumowanie kontroli WIOŚ – kontrola stacji uzdatniania wody oraz gospodarki
ściekowej prowadzonej przez Urząd Gminy.
16. Zebranie w ZS w Grabicach w sprawie połączenia szkół.
17. Zebranie w PSP Strzegów w sprawie połączenia szkół.
18. Spotkanie z p. Kostyszak dowódcą Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej w Gubinie
w sprawie bieżącej współpracy z gminnymi jednostkami OSP
19. Udział w Komisji Rewizyjnej, Oświaty, Rolnictwa i Budżetu.
20. Walne zebranie LGD-GŁ
21. Spotkanie z p. Andrzejem Łabuj prezesem Związku Szachowego w sprawie
prowadzenia zajęć edukacyjnych w podległych gminie szkołach.
22. Spotkanie z prezesem Gminnego Zarządu OSP – Tadeuszem Soleckim w sprawie
omówienia bieżącej działalności jednostek OSP.
23. Spotkanie z wicewojewodą przedstawicielami Izb Rolniczych, Agencji Nieruchomości
Rolnych i Agencji Rynku Rolnego w sprawie obrotu ziemią rolną na terenie Gmin
Gubin oraz Brody.
24. Spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w sprawie doposażenia
gminnych jednostek OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
25. Spotkanie w Zielonej Górze z wicewojewodą w sprawie inwestycji i ochrony
przeciwpowodziowej na rzece Nysie Łużyckiej.
26. Obchody uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Starosiedlu
Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie skargi na
działalność wójta, jedna z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazana według
właściwości do załatwienia Radzie Gminy oraz druga od p. Mazur, obie skargi dotyczyły tej
samej sprawy. W okresie ty również przygotowywała materiały na obrady sesji Rady Gminy
a także brała udział w komisjach Rady Gminy, której jest członkiem. Uczestniczyła w
zebraniu w PSP w Strzegowie oraz spotykała się z mieszkańcami i Radnymi Gminy.
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Ad.8
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r.
Kierownik OPS Aldona Robowska przedstawiła sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny
za 2015r. Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny w systemie
pieczy zastępczej.
Sprawozdanie to omawiane było szczegółowo na poszczególnych komisjach Rady Gminy,
radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie
Wyniki głosowania nad przyjęciem sprawozdania były następujące:
- za przyjęciem – 13 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radny
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad .9
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015r.
Koordynator ds. Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiała

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2015r. Sprawozdanie to omawiane było na komisjach Rady
Gminy, radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie
Wyniki głosowania nad przyjęciem sprawozdania były następujące:
- za przyjęciem – 13 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radny
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad.10
Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia w 2015r.
Kierownik SP ZOZ Natalia Zdónek przedstawiła sprawozdanie realizacji programu
profilaktyki i promocji zdrowia w 2015r.
Sprawozdanie tak jak pozostałe zostało omówione na Komisjach Rady Gminy, radni nie
wnieśli uwag.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie
Wyniki głosowania nad przyjęciem sprawozdania były następujące:
- za przyjęciem – 13 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radny
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad.11
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3 – letniego
„Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gubin na lata 2016-2018”.
Kierownik OPS Gminy Gubin Aldona Robowska przedstawiła Gminny program
wspierania rodziny w Gminie Gubin na lata 2016-2018, poinformowała, iż „Gminny
program wspierania rodziny w Gminie Gubin na lata 2016-2018” zwany

dalej

„Programem” opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl w/w ustawy na
jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
organizacji pieczy zastępczej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego realizują
w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy działania realizowane przez samorząd gminny to:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci:
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4) finansowanie:
a) kosztów podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzinnych,
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo

wychowawczej,

zamieszkałego na terenie gminy;
Program jest jednocześnie rozwinięciem Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Gubin na lata 2008-2016. Działania w ramach Programu wpisują
się w jego cel główny, czyli zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz
ich integracji ze społeczeństwem. Program ma na celu również zbudowanie spójnego
systemu pomocy rodzinie angażującego zasoby gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem – 13 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów
Ad. 12
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Gubin.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, że Rada Gminy obcięła wydatki w budżecie
gminy na Administrację Publiczną o 5%, w dziale tym znajdują się także wydatki na
wynagrodzenia dla urzędników, którym zmniejszono płace, dlatego i on wystąpił do Rady
Gminy o obniżenie swojego wynagrodzenia o 5%, decyzję swoją argumentował tym, iż jeśli
oszczędzamy to wszyscy.
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Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –8 głosów
- przeciw - 1 głos
- wstrzymało się - 4 głosy
Ad.13
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Zielona Góra na realizację zadań w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień
w Raculi.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ireneusz Solecki przedstawił i uzasadnił projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadań
w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi, poinformował, iż przepisy nie
zobowiązują gmin, w których nie funkcjonują izby wytrzeźwień, do partycypacji w kosztach
utrzymania izb wytrzeźwień, do których doprowadzani są mieszkańcy tych gmin, w celu
wytrzeźwienia. Przyznawanie środków finansowych z budżetu gmin z przeznaczeniem na
dofinansowanie izb wytrzeźwień odbywa się, jak z powyższego wynika, na zasadzie
dobrowolności. W istniejącym stanie prawnym i faktycznym wykształciła się praktyka
polegająca na dofinansowaniu kosztów funkcjonowania izb wytrzeźwień przez gminy
położone w pobliżu miasta, w którym taka izba się znajduje (do tych izb trafiają także
mieszkańcy gmin ościennych). Gmina, która chciałaby partycypować w kosztach utrzymania
izb wytrzeźwień, może przekazać z własnego budżetu środki finansowe w formie pomocy
finansowej dla gminy prowadzącej izbę wytrzeźwień.
Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielona jako
dotacja celowa albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy
jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
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Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –8 głosów
- przeciw - 3 głos
- wstrzymało się - 2 głosy
Ad.14
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Krośnieńskiemu.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jerzy Kwaśny przedstawił
i uzasadnił projekt uchwały, poinformował, iż jest to pomoc finansowa dla

Powiatu

Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „ .Modernizacja i utrzymanie wewnętrznej
sieci w starostwie w celu dostępu do bazy danych geodezyjno – kartograficznych” w 2016r.
i latach następnych do 2020r. Pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków własnych
budżetu Gminy Gubin na 2016 r.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –11 głosów
- przeciw - 1 głos
- wstrzymało się - 1 głos

Ad.15
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu unijnego RPO
Lubuskie 2020r. – uchwała intencyjna.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ireneusz Solecki przedstawił i uzasadnił projekt
uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu strażackiego
w ramach projektu unijnego RPO Lubuskie 2020r., poinformował, iż jest to uchwała
intencyjna w celu zabezpieczenia środków na zakup w 2016 roku samochodu ratowniczoStrona 9 z 19

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starosiedlu w ramach projektu unijnego RPO
Lubuskie 2020. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZSOPO RP Województwa Lubuskiego
przystąpił do projektu unijnego na zakup średnich samochodów ratowniczo gaśniczych dla
OSP w ramach RPO Lubuskie 2020. Beneficjentem wniosku jest Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego a Gminy i OSP są partnerem w projekcie. Udział własny Gmin w projekcie
wynosi 150 000,00zł, a przewidywany koszt zakupu samochodu to około 800 000,00zł. Ze
względu na ograniczona pulę środków finansowych na ten cl projekt pozwoli na zakup po
jednym samochodzie na powiat. Wybór Gmin i jednostek OSP do projektu przeprowadzony
jest na podstawie kryterium przyjętym przez Zarząd Wojewódzki, a obejmującym całokształt
działalności jednostki, między innymi gotowość i mobilność, dyspozycyjność, a także stan
posiadania, wiek samochodów i bazę garażową oraz inne uwarunkowania. Gminy. Jednostki
OSP wybrane przez Zarząd Wojewódzki do projektu muszą być zatwierdzone przez Zarząd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w formie uchwały Zarządu, po zasięgnięciu opinii
właściwego Komendanta Powiatowego PSP.

Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –13 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów
Ad.16
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Gubin oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jerzy Kwaśny przedstawił
i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Gubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, poinformował, iż
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia w drodze
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uchwały przystanków komunikacyjnych, których właścicielem zarządzającym jest jednostka
samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów. Przedstawiona uchwała określająca przystanki
komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gubin, udostępnienie dla
przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów jest konieczna w celu
zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie
Gminy Gubin, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie regulacjami prawnymi.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –13 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów
Ad.17
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały, informując, iż w
od stycznia 2016r, weszły w życie nowe zapisy w ustawie o systemie oświaty, w związku z
tym uchwały które zostały pojęte przez Radę Gminy Gubin w dniu17 grudnia 2016r. w
sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabicach wchodzącej w
skład Zespołu Szkół w Grabicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego oraz uchwała
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Chlebowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego zostaną
uchylone.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –13 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów
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Ad.18
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Strzegowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół
w Grabicach.
Głos w sprawie zabrał:
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, iż Gmina Gubin utworzyła niedawno Zespół
Szkół powstały z Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bieżycach, uczniowie obu szkół nie stracili na połączeniu, kolejny Zespół Szkół jaki
miałby powstać w Gminie Gubin to Zespół Szkół w Grabicach z filią Publicznej Szkoły
Podstawowej w Strzegowie. Klasa od IV do VI miałaby zostać przeniesiona do Grabic,
natomiast w Strzegowie pozostałaby klasa od I do III oraz 2 oddziały przedszkolne w tym
jeden 8 godzinny. Główną przesłanką

uzasadniającą przekształcenie Publicznej Szkoły

Podstawowej w Strzegowie w szkołę filialną z jednoczesną zmianą struktury organizacyjnej
placówki jest mała liczba dzieci oraz duże koszty utrzymania w porównaniu do liczby
uczęszczających uczniów. To najmniejsza ze szkół podstawowych w naszej gminie.
Proponowana zmiana przyczyni się w znacznym stopniu do racjonalizacji wydatków
ponoszonych na szkołę. Oszczędności będą wynikały ze zmniejszenia tygodniowej liczby
godzin ze 190 obecnie do 116 po zmianie. Przekształcenie szkoły w filię i włączenie do
zespołu przyniesie korzyści finansowe w wysokości ok. 140 000 zł. Nauka w szkole, w
chwili obecnej, odbywa się w części w klasach łączonych. Rezultaty pracy takiej szkoły,
mimo wysiłku nauczycieli, muszą poziomem odbiegać od wymogów dobrej i nowoczesnej
szkoły. Planowane zmiany organizacyjne w sieci szkolnej w Gminie Gubin mają na celu
zapewnienie porównywalnych warunków kształcenia dla wszystkich dzieci objętych
obowiązkiem szkolnym. Jednak aby móc zrealizować powyższe przedsięwzięcia musimy
dokonać zmian organizacyjnych szkół a powstałe oszczędności przeznaczyć na poprawę bazy
szkolnej. Uczniowie klas IV-VI będą mieli zapewnioną kontynuację nauki w Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół w Grabicach, dokąd będą dowożeni w ramach przewozów
szkolnych. Po przekształceniu szkoły podstawowej w Strzegowie pracownicy tej szkoły staną
się pracownikami Zespołu Szkół w Grabicach, co umożliwi racjonalizację zatrudnienia i
większe możliwości wykorzystania potencjału intelektualno-organizacyjnego w celu
podniesienia

poziomu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. W szkole filialnej zostanie

zlikwidowane stanowisko dyrektora, którego obowiązki przejmie Dyrektor Zespołu Szkół w
Grabicach.
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Następnie Wójt Gminy przedstawił analizę porównawczą wykonaną dla szkół SP Strzegów
oraz SP Grabice – analiza stanowi załącznik do protokołu.
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czarnowicach Joanna Smolarek –„26 marca 2015r. Rada
Gminy podjęła uchwałę o połączeniu w Zespół Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżycach,

połączenie to argumentowała

oszczędnościami z tytułu jednej umowy o prace, poprawy warunków kształcenia a także
zaoszczędzone pieniądze miałby zostać wypłacone w postaci dodatków motywacyjnych,
dlaczego teraz przy tworzeniu kolejnego Zespołu Rada Gminy waha się przed podjęciem
takiej uchwały, czy już nie trzeba oszczędzać?”
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż uzasadnienia do projektu uchwały, które otrzymali
na dzisiejszą sesję a uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie przekształcenia które
otrzymali na sesję w dniu 17 grudnia 2015r. nie są spójne.
Wójt Gminy Zbigniew Barski odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady, informując,
iż w dzisiejszym uzasadnieniu jest podana konkretna kwota oszczędności, to o co radni się
dopominali.
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabicach Beata Skowron, poinformowała, że przekształcenie
o którym mowa przyniesie oszczędności, i nie będzie szkody dla żadnej z tych dwóch szkół,
oszczędności te moglibyśmy przeznaczyć na takie projekty jak np. Ścieżka Zdrowia, który
napisali gimnazjaliści ze szkoły w Chlebowie. Jeżeli radni nie zdecydują się na oszczędności
z tego tytułu i w Gminie pieniądze są to związku z tym, na ręce Pani Przewodniczącej Rady
złożyła pismo dotyczące przywrócenia dodatków mieszkaniowych przed zmianą w 2015r.
oraz dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i zwiększenie dodatków funkcyjnych dla
dyrektorów szkół.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty aby zwołał w
tym temacie posiedzenie Komisji na której odbyłby się negocjacje ze Związkami
Zawodowymi Nauczycieli.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej
informował, aby w sprawach reorganizacji szkół Wójt Gminy omawiał to z radnymi a nie z
dyrektorami oraz informował o tym wcześniej.
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Wójt Gminy Zbigniew Barski odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji,
odpowiadając, że na temat Zespołu Szkół rozmawialiśmy już w zeszłym roku na komisjach
Rady Gminy, a pan przewodniczący te komisje prowadził i mówienie o tym, że komisja nie
wiedziała jest całkowicie niezasadne.
Radny Krzysztof Irisik zabrał głos informując, iż w Gminie mamy fachowców w dziedzinie
oświaty i paru ludzi którzy myślą, że mają władzę, ci ludzie powinni posłuchać właśnie
fachowców. – „ w poprzedniej kadencji kiedy byłem Przewodniczącym komisji Oświaty
szukaliśmy wielu sposobów na to żeby uzdrowić sytuację w szkołach, zreformować szkoły by
ich nie zamykać. Doszliśmy do porozumienia że najlepszym sposobem będzie utworzenie
Zespołów Szkół, i to zaczęliśmy realizować w poprzednim roku, powstał Zespół Szkół
w Czarownicach. Natomiast jeśli chodzi o utworzenie Zespołu Szkół w Grabicach z filią
Szkoły Podstawowej w Strzegowie, Komisja Oświaty nie ma zdania, natomiast Komisja
Budżetu nie zajmuje się tym wcale, przecież tu chodzi o finanse. Nie trzeba było spotykać się
panowie radni w piątek wieczorem i nieoficjalnie zajmować się tym tematem tylko trzeba
było zaplanować dodatkową oficjalną komisję oświaty lub dodatkową komisję budżetu”.
Pani Beata Lewandowska pełniąca obowiązki dyrektora szkoły w Strzegowie również zabrała
głos i zadała pytanie do radnych, że jeśli szkoła w Strzegowie nie połączy się ze szkołą
w Grabicach to jak długo Rada będzie utrzymywać szkołę w Strzegowie.
Przewodnicząca Rady odniosła się do pytania Pani Beaty Lewandowskiej, informując, iż
szkoła wcześniej też istniała z tak małą liczbą uczniów.
Radny Krzysztof Irisik zabrał głos informując, że szkoła ta istniała i nie została zamknięta bo
cały czas szukano sposobu aby zreformować szkołę i nie zamykać – „byłem jednym z
radnych który walczył aby nie zamykać tej szkoły ale ze świadomością, że w przyszłości
będziemy mogli szkołę zreformować, i dzisiaj kiedy możemy coś zrobić to wracamy do
sytuacji jaka była wcześniej”.
Wójt Gminy Zbigniew Barski na koniec dyskusji odniósł się słowami, że nie potrzebne były
jego wyliczenia, bo wynik został już ustalony przez niektórych radnych w piątek wieczorem
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przy „zielonym stoliku”, trzeba było powiedzieć to na początku i każdy oszczędziłby sobie
pracy.
Radny Zbigniew Zaroda poinformował, iż nieprawdą jest, że rodzice zmienili zdanie bo
rozmawiał z nimi, nikt z rodziców nie wiedział o połączeniu szkół tylko mówiono im
o likwidacji. Nikt nie mówił im reorganizacji, rodzice nie są przeciwni tego typu rozwiązaniu,
są przeciwni ale likwidacji.
Po dyskusji w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie w filię
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grabicach Przewodnicząca Rady poddała
pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem – 6 głosów
- przeciw - 7 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów
Projekt uchwały dyskusji w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Strzegowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grabicach nie został
przyjęty przez Radę Gminy.
Po tym punkcie Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min przerwę w obradach.
Ad.19
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Gubin na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Inspektor UG Anna Konstanty przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały, informując, iż
z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwana także „ustawą
rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych
kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne
miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w art. 20c zgodnie z ustawą tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
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2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego gdy przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami oraz do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęcia ucznia na wolne
miejsce spoza obwodu tych szkół.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –12 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.
Ad.20
Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie zakończenia postępowania
skargowego na działalność Wójta Gminy Gubin. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mirosława Strzelbicka poinformowała Radę Gmin, iż w dniu 29 stycznia 2016r. do Urzędu
Gminy Gubin wpłynęło pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim przekazujące Radzie Gminy Gubin skargę Pani Małgorzaty Mazur na
działalność Wójta Gminy Gubin. Podobnej treści pismo Pani Małgorzata Mazur skierowała
bezpośrednio również do Rady Gminy Gubin. W trakcie postępowania wyjaśniającego
Skarżąca 22 lutego 2016r. wycofała skargę, stąd dalsze postępowanie stało się
bezprzedmiotowe. W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe
i uzasadnione.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
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- za przyjęciem –13 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 0 głosów

Ad.20a
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały, poinformowała
radnych o bieżących zmianach w budżecie, zmiany te omawiany były szczegółowo na
Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –12 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 1 głos

Ad.20b
Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o rezygnacji z funkcji przewodniczącego
Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego radnego Remigiusza
Darmacha, w związku z tym Rada Gminy musi wybrać nowego Przewodniczącego Komisji.
N Komisji Budżetu zaproponowano aby przewodniczącym został radny Waldemar Gromek,
który wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego w/w komisji.
Radni nie wnieśli uwag ani innej kandydatury na Przewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem –10 głosów
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- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 3 głosy

Ad.21
Dyskusja nad wnioskiem grupy młodzieży szkolnej w sprawie Ścieżki Zdrowia Projekt
Gimnazjalny – przedstawienie opinii poszczególnych komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o opinię przewodniczących poszczególnych komisji
na których ta sprawa została omawiana .Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu,
Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy

przedstawił pozytywne stanowisko komisji,

informując, iż koszt realizacji projektu to 10 tyś, część środków na ten cel będzie można
przeznaczyć z funduszu sołeckiego wsi Chlebowo natomiast do pozostałej części będzie
można zaangażować pozostałe okoliczne sołectwa.
Zastępca

Przewodniczącego Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku

Publicznego Rady Gminy przedstawił pozytywne stanowisko, informując, iż komisja
analizowała przedstawiony projekt i zaproponowała zmniejszenie diet radnych o 4%,
i przeznaczenia środków na ten cel, Komisja Budżetu poprała wniosek, teraz trzeba
rozpatrzeć wniosek na poszczególnych komisjach. Oszczędności jakie wynikałyby z tytułu
obniżenia diet moglibyśmy przeznaczać właśnie na takiego typu projekty, projekty młodzieży
gimnazjalnej.
Radna Mirosława Strzelbicka poinformowała radnych, iż niektórzy radni nie podjęli uchwały
o restrukturyzacji szkoły, więc pieniądze w budżecie są, nie rozumiem radnych którzy
twierdza, ze w budżecie są pieniądze a zarazem składają wniosek o obniżenie diet aby
przeznaczyć na projekt bo nie mogą znaleźć 10 tys.

Ad.22
Przyjęcie protokołu z odbycia XIV Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XIV sesji Rady
Gminy bez odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty głosami
11 za przy 2 wstrzymującym.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z z odbycia XIV sesji Rady Gminy bez
odczytania, który został przyjęty 11 za przy 1 wstrzymującym.
Ad. 23.
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Sprawy różne i wolne wnioski.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował Przewodniczącą o nie przestrzeganie Statutu
Gminy ponieważ Sesje Rady Gminy są nagrywane, fotografowane, a wniosku nie było.
Przewodnicząca Rady odniosła się do słów Wójta twierdząc, iż przed chwilą otrzymała taki
wniosek, i chodzi tu o Pana Gromadzkiego, proszę aby Pan odniósł się do tego.
Pan Robert Gromadzki odpowiedział, że sesje Rady Gminy są jawne i w tym momencie nie
obowiązuje Państwa ochrona wizerunku, każdy kto przebywa na sesji musi liczyć się z tym,
ze może zostać sfotografowany.
Wójt Gminy Zbigniew Barski, poinformował, iż Pan Gromadzki nie reprezentuje żadnej
redakcji tylko siebie, a w Statucie Gminy Gubin jest zapis o wcześniejszym zgłoszeniu
o nagrywaniu czy fotografowaniu.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, iż przekazane pismo Pani Przewodniczącej
z dnia 1 grudnia 2015r. nie zostało przez nią zwrócone i przekazane radnym.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że pisma nie otrzymała.
Kierownik Referatu UG Joanna Nesterowicz poinformowała, o terminie dożynek które
odbędą się 14 sierpnia 2016r. pisma do Sołtysów zostały rozesłane o składanie wniosków na
organizacje dożynek gminnych.
Ad. 24
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 15.20 zakończyła obrady
XV Sesji Rady Gminy Gubin.
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Koszty prowadzenia szkół
w roku 2015

Poziom wydatków Budżetu Gminy Gubin na oświatę
i wychowanie w latach 2007-2014

Uczniowie
szkół podstawowych

Liczba etatów nauczycielskich

Liczba uczniów

18,96

154

88

7,72
29

SP Strzegów

ZS Grabice

SP Strzegów

SP Grabice

ZS Grabice

FAKTYCZNA ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH NAUCZYCIELI W ROKU 2015
wynikająca z podpisanych umów o pracę

Część etatu

2

8

SP Strzegów

18

Pełny etat

ZS Grabice

Pełny etat

Subwencja na szkołę

Wynagrodzenia nauczycieli

751.556

647.786
493.224

264.269

SP Strzegów

SP Grabice

SP Strzegów

SP Grabice

Różnica subwencji
do wynagrodzeń nauczycieli
150000

+ 103.770

100000

18000

16000
14000

50000

12000

0

10000

-50000

Koszt nauki 1-ucznia
17.008

SP Strzegów

SP Grabice

7.361

8000
6000

-100000

4000

-150000

2000

-200000
-250000

0

- 228.955

SP Strzegów

SP Grabice

RÓŻNICA MIĘDZY OTRZYMANĄ SUBWENCJĄ
A WYNAGRODZENIAMI NAUCZYCIELI
150000

+ 103.770

100000

SP Grabice

50000

0
0
Zespół Szkół Grabice + 53.022,-

0

-50000

-100000

SP Strzegów

-150000

-200000

-250000

- 228.955

Uczniowie przedszkoli

Oddziały przedszkolne
Liczba etatów nauczycielskich

Liczba przedszkolaków

2

2

27

SP Strzegów

SP Grabice

SP Strzegów

29

SP Grabice

Oddziały przedszkolne
Dotacja na szkołę
kwota 1.273 zł na jednego
przedszkolaka
36.917

Wynagrodzenia nauczycieli
100.844

83.910

34.371

SP Strzegów

SP Grabice

SP Strzegów

SP Grabice

Różnica dotacji do wynagrodzeń
nauczycieli
0
-10000

SP Strzegów

SP Grabice

Koszt nauki 1-ucznia
4000
3500

2.893

3000

-20000

2500

-30000

2000

-40000

1500

-50000

- 46.993

-60000
-70000

3.735

1000
500
0

- 66.473

SP Strzegów

SP Grabice

Podsumowanie

Wykres uwzględnia tylko wydatki na kadrę
nauczycielską w odniesieniu do otrzymanej subwencji
oświatowej w roku 2015
100000

+ 37.781

50000
0
-50000

-100000

SP Strzegów

-150000
-200000
-250000

-300000
-350000

- 308.842

SP Grabice

Poziom dofinansowania z budżetu gminy dla Szkoły
Podstawowej w Strzegowie (wykres przedstawia koszt obsługi
i utrzymanie budynku)
0,0

1

-50000,0

-100000,0
-150000,0
-200000,0
-250000,0
-300000,0
-350000,0
-400000,0
-450000,0

-408501

Sesja 17.12.1015 – podjęcie uchwał
intencyjnych o zamiarze przekształceń szkół
Utworzenie Zespołu Szkół
Grabice - Strzegów

Głosy
ZA

Głosy
Przeciw

Głosy
Wstrzymujące się

11

0

1

Projekt uchwały na Sesję Rady Gminy w dniu 29.02.2016

Opinia Kuratora_ZS Grabice+SP Strzegów
pozytywna

Decyzja Kuratora_ZS Grabice+SP Strzegów
pozytywna

