Protokół nr XVI/2016
z przebiegu obrad XVI Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 31 marca 2016r. godz. 12.30
w Sali Narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 11 Radnych.
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 stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XVI
Sesji Rady Gminy Gubin o godz. 12.30. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15
Radnych obecnych jest 11 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,
informując radnych o wniosku, który wpłynął do Biura Rady na 7 dni przed planowaną sesją
Rady Gminy dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie w filię Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół w Grabicach oraz drugi wniosek o wprowadzenie do porządku
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r., oba wnioski
zostały przez radnych przyjęte, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady Gminy z
zapytaniem, czy są wnioski formalne do porządku obrad, radni nie wnieśli uwag po czym
poddała pod głosowanie porządek obrad z naniesionymi zmianami, porządek obrad został
przyjęty.

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, iż na poprzedniej sesji oraz na sesji w dniu 22
stycznia wpłynęła interpelacja od radnego Stanisława Fudymy, która dotyczyła budowy
oczyszczalni ścieków lub przekazania nitki kolektora Sękowic oraz druga interpelacja, która
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dotyczyła włączenia do tej sprawy miejscowości Gubinek, pismo z odpowiedzią zostało
dołączone do materiałów na sesję, zgodnie z ustaleniami będą starania aby ten problem
rozwiązać w możliwie jak najkrótszym czasie.
Radny Stanisław Fudyma poinformował o rozszczelnieniu się kolektora w Sękowicach
między numerem 49 a 50, te awarie występują dość często.
Na kolejne interplacje odpowiedział Kierownik Referatu UG Jerzy Kwaśny. Przewodnicząca
Rady złożyła interpelację dotyczącą naprawy dróg w m. Późna, informuję, iż naprawy dróg
planujemy zacząć od m. Strzegów i stopniowo będziemy naprawiać drogi w zależności od
pogody, kolejny wniosek wpłynął od Pani Sołtys wsi Późna, który dotyczył remontu świetlicy
oraz nawiezienia piasku na plac zabaw. Plac zabaw został zrobiony, natomiast co do świetlicy
to trzeba uzgodnić z panią radną ze Stargardu Gubińskiego i na dwa dni zabrać ludzi, aby
zajęli się świetlicą w m. Późna. Kolejny wniosek złożył Sołtys wsi Jazów w sprawie mostu w
Jazowie. W tej sprawie zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych; z otrzymanej
informacji wynika, iż jest przygotowywana dokumentacja i ograniczenie tonażowe tylko na
moście, natomiast na drodze wojewódzkiej nie będzie. Kolejny wniosek złożył Sołtys wsi
Pole dotyczący drogi w Polu. Droga ta zostanie naprawiona, a co do świetlicy w m. Pole, to
będzie uwzględniona po zakończeniu prac na świetlicy w Stargardzie Gubińskim. Następny
wniosek złożyła Sołtys wsi Strzegów, który dotyczył rozbiórki stodoły, dokumentacja będzie
przygotowana na poniedziałek i przekazana do zaopiniowania.
Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Ryszard Eret złożył zapytanie w sprawie:
a) wysypanych śmieci w m. Jaromirowice, zdjęcia zostały do Urzędu Gminy
dostarczone w sierpniu i co dalej się w tej sprawie dzieje.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek, informując, iż złożone
zdjęcia zostały przekazane Policji, niestety z tych zdjęć nie ustalono sprawcy,
informacji o wykryciu sprawcy nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego od Policji.
Radny Krzysztof Urban złożył interpelację w sprawie:
a) inwestycji światłowodu, kable zostały wkopane, czy będzie operator aby
dostarczał usługę internetu? Sprawa ciągnie się już dwa lata, a mieszkańcy
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Kosarzyna i Łomów wciąż czekają na zakończenie inwestycji czyli podłączenie
internetu.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski, informując, iż inwestycja ta
była inwestycją Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, skrzynki zostały
zamontowane, jednakże jest problem z operatorami. Wójt Gminy interweniował
już parę razy ale niestety żaden operator nie jest zainteresowany, ten problem
dotyczy wielu Gmin.
Radny Leszek Tomaszewicz złożył interpelację w sprawie:
a) droga gminna nr 181 w Grochowie (droga w kierunku Wełmic),
powiatowa zostanie zamknięta podczas remontu to

jeśli

droga

nie będzie dojazdu do

miejscowości, grunt gdzie przebiega droga gminna zostanie wydzierżawiony, dlatego
trzeba przywrócić starą drogę, która przebiega między drzewami i ją utwardzić.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie:
a) ustalenia harmonogramu prac jakie i kiedy będą wykonywane w poszczególnych
wioskach, wiele sołectw zakupiło z funduszu sołeckiego kostkę polbrukową i
czekają na budowę chodników, jeśli będzie harmonogram to mieszkańcy będą
zorientowani kiedy w ich miejscowości będzie wykonywana inwestycja.
b) demontaż ogrodzenia na działce przy Ośrodku Zdrowia w Chlebowie.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:
a) droga gminna między m. Drzeńsk Mały a m. Wałowice, zwłaszcza przy
ścianie lasu, korzenie wysadzają drogę, a pobocze drogi kruszy się.
b) droga wojewódzka w m. Wałowice, tłuczeń którym droga została utwardzona
znajduje się już na poboczu , droga nadal jest w złym stanie.

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Późna Urszula Peron złożyła wniosek w sprawie:
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- drogi wojewódzkiej od mostu na Werdawie w kierunku Sękowic do p. Dwornickiego, droga
jest w złym stanie, pobocze drogi jest nieprzejezdne
Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
1. Spotkania z mediami Gazeta Lubuska, Gazeta Tygodniowa,
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Cotygodniowe narady kierowników
4. Notariusz – podpisanie umów sprzedaży nieruchomości gminnych
5. Spotkanie w Krośnie Odrzańskim w MZGOK
6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko do obsługi Programu 500+ w OPS
7. Zebranie z rodzicami w ZS Grabice oraz SP Strzegów w sprawie przekształcenia PSP
w Strzegowie w filę PSP w Zespole Szkół w Grabicach.
8. Organizacja narady dla sołtysów
9. Spotkanie z firmą ZETO
10. Organizacja narady dla dyrektorów szkół
11. Udział w komisjach stałych Rady Gminy.
Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie mędzysesyjnym pełniła dwa dyżury,
podczas których przygotowywała sesję Rady Gminy, przekazała radnym pisma jakie
wpłynęły do Rady Gminy, m.in. rezygnacja radnego Stefana Zygmunta Turowskiego z
pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
protest nauczycieli z Grabic w sprawie podpisów pod skargą skierowaną do Kuratorium
Oświaty, pismo od mieszkańca Jaromirowic dotyczące nieporozumień, Wójt Gminy dołączył
odpowiedź na pismo, udział w zebraniu z rodzicami w Strzegowie oraz udział w Dniu Sołtysa
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sołtysów.

Ad.8
Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w Gminie Gubin w perspektywie na
2016r.
Kierownik Referatu UG Joanna Nesterowicz poinformowała radnych o możliwości
skorzystania ze środków zewnętrznych w 2016r. m.in. Gmina Gubin złożyła wnioski na
termomodernizację budynków szkoły w Strzegowie, Bieżycach oraz w Starosiedlu, czekamy
na rozstrzygnięcie wniosku. Kolejny wniosek jaki złożyliśmy i czekamy na rozstrzygnięcie
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jest budowa drogi m. Starosiedle, następny wniosek jaki złożyliśmy to wniosek na usuwanie
azbestu na 2016r. otrzymaliśmy już informację, że wniosek ten został przyjęty i uzyskaliśmy
dofinansowanie, następny wniosek jaki złożyliśmy to lubuskie siłownie pod chmurką,
wnioski są już w trakcie rozpatrywania i lada dzień dostaniemy odpowiedź. Również
będziemy korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z których skorzystamy na
budowę zbiorowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę stacji uzdatniania wody, termin
realizacji to koniec drugiej połowy roku.
Ad.9
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2015r.
Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim Natalia Zdónek przedstawiła sprawozdanie SP
ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2015r.
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 – 11 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad .10
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Gubin w Gubinie za 2015r.
Kierownik OPS Gminy Gubin Aldona Robowska przedstawiła sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie za 2015r.
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 – 11 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.10a
Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Strzegowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w
Grabicach.
Projekt w/w uchwały omawiany był na komisjach stałych Rady Gminy, radni nie wnieśli
uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projekt uchwały były następujące:
- za przyjęciem – 7 głosów
- przeciw - 1 Radnych
- wstrzymało się - 3 Radnych

Ad.11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok
2016 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Inspektor UG Alicja Kwiatkowska-Bąk przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie
zawodowe na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, informując, iż
Zgodnie z art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 t.j.
ze zm. ) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa
metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli . W budżecie Gminy Gubin na rok 2016 na ten cel
zaplanowano kwotę odpowiadającą 0,5 % tych środków to jest 21.000 zł na co pozwala
art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U.2015.2199 ). Stosownie do § 6 ust. 2 i §
7 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na
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wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych
wojewodów,

form

doskonalenia

zawodowego

dofinansowywanych

ze

środków

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania tych środków (Dz.U.2002.46.430 ze zm.) organ prowadzący opracowuje na
każdy rok budżetowy:
- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,
- ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
- określa specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Kierując się stanowiskiem wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Gorzowie Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2014 r. II SA/Go 584/14 organem właściwym do
uregulowania spraw wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 29 marca 2008 r. jest Rada Gminy.
Zgodnie z art. 70 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela, projekt uchwały został
zaopiniowany przez związki zawodowe.
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 - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad.12
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy
Gubin na lata 2016-2020.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych dla Gminy Gubin na lata 2016-2020 informując, iż Wieloletni plan rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Gminy
Gubin został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
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o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 139). Przedłożony plan przedstawia planowany zakres usług wodociągowokanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie
wody i odprowadzenie ścieków w rozbiciu na poszczególne lata w odniesieniu do
planowanych nakładów inwestycyjnych, oraz sposobie ich finansowania w latach 2016-2020.
Wieloletni plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Gubin określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w myśl art. 21 ust. 5 wspomnianej
ustawy, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
uchwala Rada Gminy.
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 - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad. 13
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gubin na rok 2016”.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2016” informując, iż w związku z nowelizacją
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)
zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały,
corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin w 2016 r.".
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań, jak:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
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3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w
Krośnie Odrzańskim, dzierżawcom obwodów łowieckich działających na terenie Gminy oraz
Stowarzyszeniu Inicjatywa dla Zwierząt.
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 - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad.14
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Danuty
Siedzikówny „Inki” Publicznemu Gimnazjum w Chlebowie oraz Publicznej Szkole
Podstawowej w Chlebowie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chlebowie.
Inspektor UG Alicja Kwiatkowska- Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
nadania imienia Danuty Siedzikówny „Inki” Publicznemu Gimnazjum w Chlebowie oraz
Publicznej Szkole Podstawowej w Chlebowie wchodzących w skład Zespołu Szkół w
Chlebowie, informując, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół imię szkole nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej gimnazjum,
szkoły podstawowej lub wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządu
uczniowskiego.
Z inicjatywą nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w
Chlebowie wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Pismem z
dnia 16 lutego 2016 roku Dyrektor Zespołu Szkół w Chlebowie w imieniu całej społeczności
szkolnej zwrócił się z wnioskiem o nadanie Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Chlebowie
imienia Danuty Siedzikówny ”Inki”. W roku szkolnym 2015/2016 społeczność szkolna
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podjęła działania zmierzające do nadania placówce imienia. Przystępując do wyboru
odpowiedniej kandydatury wzięto pod uwagę oczekiwania młodzieży, cechy oraz dokonania i
wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. W efekcie podjętych
działań dyrektor przedstawił Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie nadania szkole imienia
Danuty Siedzikówny ”Inki”, Uchwałę Rady Rodziców w sprawie nadania szkole imienia
Danuty Siedzikówny ”Inki, oraz Uchwałę Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania
szkole imienia Danuty Siedzikówny ”Inki”.
Podejmowano wiele działań związanych z nadaniem imienia – powołano zespół, który
przygotował harmonogram działań, wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia lekcyjne na
temat znaczenia i roli Patrona Szkoły oraz zapoznali uczniów z różnymi postaciami
historycznymi, także z postacią Danuty Siedzikówny.
W wyniku konsultacji uczniów, rodziców i nauczycieli, na patrona szkół wybrano
Danutę Sziedzikównę. Przygotowano dedykowaną „Ince” gazetkę szkolną, a wychowawcy
zadbali o popularyzację patrona na lekcjach i godzinach z wychowawcą.
Danuta Sziedzikówna była członkiem Armii Krajowej. W czerwcu 1945 roku została
aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez NKWD-UB. Została
uwolniona i podjęła pracę jako sanitariuszka. 20 lipca 1946 roku została ponownie
aresztowana. Pomimo bicia i poniżania jakiego doświadczyła w czasie śledztwa odmówiła
składania zeznań obciążających członków AK. Została skazana na śmierć. „Inkę” można
uznać za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży - mimo młodego wieku mężnie
znosiła przeciwności losu, pomagała również wrogom rannym w czasie walki, nikogo w
czasie śledztwa nie zdradziła, chociaż była torturowana. Była również osobą bardzo skromną
- nie uważała się za bohaterkę. Patronem szkoły powinien być wzór osobowy: autorytet
moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji, a „Inka” spełnia te wymagania.
Szkoły wypełniły w całości wymagania nałożone Rozporządzeniem, wobec czego
zasadne jest podjęcie Uchwały o nadaniu imienia Publicznej Szkole Podstawowej w
Chlebowie oraz Publicznemu Gimnazjum w Chlebowie.
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 - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych
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Ad.15
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Gubin.
Głos w sprawie zabrał:
Pan Robert Tomczyk- „w miesiącu sierpniu przedstawiłem swoje rozliczenie podatkowe,
sąsiedzi, z którymi jestem współwłaścicielem nieruchomości, czyli Państwo Ławrynowicz
zostali w części zwolnieni z podatku, dlaczego?”
Wójt Gminy – „Państwo Tomczyk oraz Państwo Ławrynowicz są właścicielami
nieruchomości, każda ze stron złożyła deklarację podatkową, Pani Ławrynowicz
wydzierżawiła część, umowa została zarejestrowana w Starostwie Powiatowym. Ze względu
na ochronę danych osobowych nie możemy udostępnić dokumentów podatkowych. Zgodnie
z Państwa wnioskiem zrobiliśmy opomiarowanie nieruchomości, dostaliście Państwo wgląd
do dokumentów w zakresie w jakim powinna ona być przedstawiona, z czego pracownik
Urzędu sporządził notatkę. Państwo Tomczyk i Ławrynowicz pozostają w konflikcie, proszę
nie wymagać abym był stroną konfliktu, to są państwa prywatne sprawy Panie Tomczyk,
które powinien rozstrzygać sąd. „
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Gminy nie może rozpatrywać skargi pod
względem merytorycznym tylko pod względem nie dotrzymania terminów, w skardze napisali
Państwo, że nie otrzymali odpowiedzi na pisma kierowane do Urzędu Gminy. W tej sprawie
poprosiła o opinię Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, która rozpatrywała tą skargę na
Komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poinformowała radnych, iż członkowie komisji
analizowali złożoną skargę, zapoznali się z dokumentami, z których wynika, że Państwo
Tomczyk otrzymali odpowiedzi na wszystkie pisma, członkowie komisji uznali skargę za
bezzasadną i takie stanowisko podtrzymuje.
Radca prawny UG Alicja Antkiewicz przedstawiła dokumenty, na które Państwo Tomczyk
skarżyli, iż nie otrzymali odpowiedzi, tj. 31 sierpnia wpłynęło pismo od Państwa Tomczyk
aby nadać numer na części budynku oraz kwestie podatkowe, odpowiedź udzielona przez
Urząd Gminy w dniu 4 września, następne pismo wysłane przez Urząd Gminy w dniu
9 września do Państwa Tomczyk w którym zwrócono się o złożenie korekty deklaracji
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podatkowej. 14 września do Urzędu wpłynęło pismo od Państwa Tomczyk z odpowiedzią na
pismo z dnia 9 września w którym informują, iż złożą taką korektę

po zakończonym

postępowaniu w sądzie, które trwa do dnia dzisiejszego. Kolejne pismo jakie wpłynęło od
Państwa Tomczyk w sprawie kwestii podatkowej to pismo z dnia 20 września, odpowiedź
została udzielona w dniu 22 września, a dotyczyło wyznaczenia terminu oględzin na dzień 2
października, oględziny zostały przeprowadzone. 5 października Państwo Tomczyk wysłali
pismo do Urzędu, w którym zarzucili organowi niewłaściwie wykonany pomiar. 7
października organ wysłał pismo do Państwa Tomczyk w sprawie ponownych oględzin
wyznaczonych na dzień 16 października. Państwo Tomczyk nie dołączyli do złożonej skargi
wszystkich dokumentów i odpowiedzi jakie udzielił im Urząd Gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały, który uznaje skargę za
bezzasadną pod głosowanie.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem – 9 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 2 Radnych

Ad.16a
Wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Gubin.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż radny Stefan Zygmunt Turowski złożył pisemną
rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i ochrony Środowiska Rady Gminy Gubin, w związku z tym trzeba wybrać
nowego Przewodniczącego Komisji.

Na Komisji Rolnictwa zaproponowano, aby

przewodniczącym został radny Krzysztof Urban, który wyraził zgodę. Więcej kandydatów nie
zgłoszono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek, który został przyjęty 10 „za”
przy 1 wstrzymującym. Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały, który stwierdza
wybór radnego Krzysztofa Urbana na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Gminy Gubin.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektem uchwały były następujące:
- za przyjęciem –11 głosów
- przeciw - 0 Radnych
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- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad.16b
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 –9 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 2 Radnych

Ad. 17
Przyjęcie protokołu z odbycia XV Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XV sesji Rady Gminy
bez odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty głosami
10 „za” przy 1 wstrzymującym.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XV sesji Rady Gminy bez odczytania,
który został przyjęty 10 „za” przy 1 wstrzymującym.

Ad. 18.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Pan Eugeniusz Świderski mieszkaniec wsi Strzegów poinformował o sprawie wywozu
obornika kurzęcego w Strzegowie przez Pana Sykałę, obornik ten wytwarza nieprzyjemny
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zapach, a wręcz przeszkadza mieszkańcom w normalnym funkcjonowaniu, zwracał się z
prośbą o interwencję w tej sprawie przez Urząd Gminy.
Ad. 19.
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 14.45 zakończyła obrady
XVI Sesji Rady Gminy Gubin.
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