Protokół nr XVII/2016
z przebiegu obrad XVII Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 28 kwietnia 2016r. godz. 12.30
w Sali narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 14 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 14 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.
Następnie Przewodnicząca Rady złożyła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku
obrad projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
wniosek został przyjęty jednogłośnie. Po przegłosowaniu wniosków Przewodnicząca Rady
poddał pod głosowanie porządek obrad z naniesionymi zmianami, który został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów odpowiedział
Kierownik Referatu UG Jerzy Kwaśny.
Radny Leszek Tomaszewicz złożył interpelację w sprawie drogi gminnej 181 w Grochowie
(droga do Wełmic) jeżeli droga powiatowa zostanie zamknięta podczas remontu to nie będzie
dojazdu do miejscowości, grunt gdzie przebiega droga gminna zostanie wydzierżawiony,
dlatego trzeba przywrócić starą drogę która przebiega pomiędzy drzewami i ją utwardzić.
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Informuję, że po wykonaniu ważniejszych prac, jak wodociąg w Mielnie przystąpimy do
wycinki i udrożnienia starej drogi, profilowania i uzupełnienia ubytków.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie 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.
Informuję, że harmonogramu nie można ustalić, nie wszystkie sołectwa mają zakupiony cały
materiał na zaplanowane prace, ponieważ jest to rozłożone na poszczególne lata, te jednostki,
które będą posiadały cały materiał to będziemy prace wykonywać na bieżąco. Jeśli chodzi o
interpelacje w sprawie demontażu ogrodzenia na działce przy Ośrodku Zdrowia w Chlebowie,
to informuję, że wraz z wykonaniem parkingu przy WOZ-ie zdejmiemy ogrodzenie.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie drogi gminnej między m. Drzeńsk
Mały a m. Wałowice, zwłaszcza przy ścianie lasu, korzenie wysadzają drogę, a pobocze drogi
kruszy się. Informuję, że w tej sprawie został zamówiony materiał, po otrzymaniu
przystąpimy do wykonania prac naprawczych. Kolejna interpelacja radnego dotyczyła drogi
wojewódzkiej w m. Wałowice, tłuczeń którym droga została utwardzona znajduje się już na
poboczu oraz na budynkach, droga nadal jest w złym stanie. Informuję, że pisemnie
wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, celem rozwiązania problemu.
Sołtys wsi Późna Urszula Peron złożyła wniosek w sprawie drogi wojewódzkiej od mostu na
Werdawie w kierunku Sękowic do p. Dwornickiego, droga jest w złym stanie, pobocze drogi
jest nieprzejezdne. Informuję, że na drugi dzień po zgłoszonej interpelacji pobocze drogi
zostało naprawione.
Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Krzysztof Irisik złożył interpelację w sprawie:
a) naprawy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 286 w Czarownicach, w chodniku
są ubytki, w niektórych miejscach chodnik jest zapadnięty.
Radny Krzysztof Urban złożył interpelację w sprawie:
a) naprawy drogi gminnej w miejscowości Kosarzyn w kierunku przepompowni,
liczne dziury powodują utrudnienie z korzystania z tej drogi pracownikom
dojeżdżającym do przepompowni.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:
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a) wyrównania drogi prowadzącej z Wałowic do Dzikowa, nadleśnictwo udostępniło tą
drogę dla mieszkańców w ramach porozumienia, w którym zawarto, iż droga ta będzie
wyrównywana przez gminę oraz nadleśnictwo.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
a) naprawy drogi wojewódzkiej nr 285, liczne dziury na drodze jak i poboczu
stwarzają iż droga ta staje jest mało przejezdna, potrzebny jest generalny remont
całej drogi od krzyżówki (Sadzarzewice – Grabice) do granicy gminy Gubin,
droga ta jest w złym stanie.
Ad.5.
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Późna Urszula Peron złożyła wniosek w sprawie:
a) przepustów przy Nysie Łużyckiej w miejscowości Późna, jeden przepust
jest zarwany, natomiast drugi zawalony, przed miejscowością Strzegów jest
zbudowana tama, która zbiera coraz więcej wody.
b) wyrównanie pobocza drogi przy przystanku w miejscowości Późna,
samochody leśne rozjechały i zniszczyły pobocze drogi.

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. Spotkanie z PKS Zielona Góra w sprawie organizacji transportu według nowej
ustawy, a także wystąpienie do Pani Marszałek aby w palnie wojewódzkim ujęła
transport Gubin – Zielona Góra oraz transport Gubin – Żary, jednocześnie skierował
pismo do Pana Starosty Krośnieńskiego z pytaniem jaki jest dalszy los z transportem
na terenie powiatu krośnieńskiego, ponieważ do dnia dzisiejszego nie mam
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informacji jak on będzie się odbywał, Starosta powinien sporządzić taki plan i ująć
w nim również Gminę Gubin, niestety na razie takie planu nie sporządził. Radny
Powiatu Pan Roman Sikora nie udziela nam żadnych informacji w tej sprawie.
5. Wpłynęło pismo od Starosty Krośnieńskiego abyśmy znów dofinansowali budowę
dróg powiatowych, kwotą 50 tys. zł
6. Podpisanie aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości gminnych.
7. Udział w spotkaniu Zarządu OSP.
8. Spotkanie ze Związkami Zawodowymi w sprawie dodatków dla nauczycieli.
9. Udział w obchodach 70 – lecia Zespołu Szkół w Chlebowie.
10. Spotkanie w Komendantem Powiatowym Policji Panem Koniecznym.
11. Udział w komisjach stałych Rady Gminy.
12. Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie
inwestycji na terenie naszej gminy.
13. Spotkanie z Przedstawicielem ENAOS w sprawie modernizacji oświetlenia na
terenie Gminy Gubin.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym pełniła dwa dyżury,
brała udział w komisjach rady gminy, których jest członkiem, przygotowywała sesje rady
gminy a także przyjmowała i analizowała oświadczenia majątkowe radnych gminy.
Uczestniczyła także w obchodach 70 - lecia Zespołu Szkół w Chlebowie.
Ad.8
Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy
Gubin.
Pracownik OPS Gminy Gubin Izabela Górska przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy
Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin omawiana
była na komisjach stałych Rady Gminy i stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad .9.
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Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Gubińskim za rok obrachunkowy 2015.
Kierownik SP ZOZ Natalia Zdónek przedstawiła sprawozdanie finansowe SP ZOZ w
Stargardzie Gubińskim za 2015r.
Ze względu na to, iż w/w sprawozdanie omawiane było szczegółowo na komisjach stałych
rady gminy, radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 14
Przeciw- 0
Wstrzymało się - 0

Do punktu 10:
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Gubińskim za rok 2015.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała o
pokryciu ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2015 w kwocie 64.827,92 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 14
Przeciw- 0
Wstrzymało się - 0
Do punktu 11:
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu dla Komisariatu Policji w Gubinie.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił projekt uchwały, informując o tym, iż Policja
wystosowała pismo do urzędu z prośbą o wsparcie na zakup samochodu służbowego, który
będzie służył również do patroli na teren Gminy, kwota jaką miałaby wesprzeć gmina to
10tys. złotych.
Radni omawiali tą propozycje na komisjach stałych rady gminy.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 10
Przeciw- 1
Wstrzymało się - 3

Do punktu 12:
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji ze
środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z
realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Gubin w 2016 roku”.
Kierownik Referatu Pozyskiwania środków Pomocowych i Promocji Joanna Nestorowicz
przedstawiła projekt uchwały informując, iż 22 stycznia br. Gmina Gubin złożyła w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wniosek o
dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gubin w
2016 roku" jako realizację ”Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Gubin na lata 2013 - 2032" przyjętego Uchwałą Nr XL/194/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30
września 2013r. Wnioskowano o dotację w wysokości 24.771,00 zł na usunięcie 33,420 Mg wyrobów
zawierających azbest, w tym: 13,770 Mg pokryć dachowych wraz z demontażem oraz 19,650 Mg
materiałów budowlanych składowanych luzem.
Zgodnie z pismem WEI-EI-OZ-40-067-1/16 z dnia 14.03.2016r. z WFOŚiGW w Zielonej Górze
decyzją Zarządu przyznano nam na realizację ww. zadania wstępne dofinansowanie w wysokości
16.343,06 zł.

Radni omawiali projekt uchwały na komisjach stałych rady gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 14
Przeciw- 0
Wstrzymało się - 0

Do punktu 13:
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/28/2011 Rady
Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość
stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców.
Wójt Gminy Zbigniew Barski uzasadnił projekt uchwały, informując, iż zmiana jest w § 1
ust.1, dodany jest zapis, iż uchwała znajduje zastosowanie w przypadku sprzedaży lokali
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mieszkalnych najemcom dysponującym lokalem mieszkalnym na podstawie umowy najmu
zawartej na czas nieoznaczony.
Radni omawiali projekt uchwały na komisjach stałych rady gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 14
Przeciw- 0
Wstrzymało się - 0
Do punktu 14:
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/120/2009
Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Gubin.
Z uwagi na to, iż projekt uchwały omawiany był szczegółowo na komisjach rady gmin,
Przewodnicząca poprosiła o stanowisko Przewodniczących komisji, którzy zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały o niższej stawce.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 11
Przeciw- 1
Wstrzymało się - 2
Do punktu 15:
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/7/2014 Rady
Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Gubin.
Przewodniczący Komisji Planu, Budżetu, Prawa, Samorządu i Porządku Publicznego Rady
Gminy Waldemar Gromek przedstawił projekt uchwały informując, iż na radni na komisji
wnioskowali o obniżenie diet radnych o 5%.
Przewodniczący komisji stałych zaopiniowali pozytywnie propozycje Komisji Planu,
Budżetu, Prawa, Samorządu i Porządku.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty:
Za – 12
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Przeciw- 1
Wstrzymało się - 1
Do punktu 16:
Przedstawienie projektu i podjęcie 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 omawiane 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 –13 głosów
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymało się - 1 głos

Ad.17
Przyjęcie protokołu z odbycia XVII Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XVII sesji Rady
Gminy bez odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty głosami
13 „za” przy 1 wstrzymującym.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z z odbycia XVII sesji Rady Gminy bez
odczytania, który został przyjęty 13 „za” przy 1 wstrzymującym.
Ad. 18.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Brak
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 14.50 zakończyła obrady
XVII Sesji Rady Gminy Gubin.

Protokołowała:

Przewodnicząca Rady:
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