Protokół nr XXI/2016
z przebiegu obrad XXI Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 30 listopada
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.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności Radnych oraz Gości, które stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gubin Kamila Kurczak dokonała otwarcia XXI Sesji Rady
Gminy Gubin o godz. 12.00. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych
obecnych jest 14, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub
ustalenia. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gubin przedstawiła proponowany
porządek obrad. Na wniosek Wójta Gminy zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad
punktu 12a dotyczącego projektu uchwały intencyjnej w zakresie możliwości przekazania
środków finansowych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach
oraz punkt 12b dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. Następnie
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 4
dotyczącego

informacji

Przewodniczącej

Rady

Gminy

o

działaniach

w

okresie

międzysesyjnym, wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Po przyjęciu
wniosków do porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek
obrad z naniesionymi poprawkami, który został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.
Ad. 2
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wójt Gminy Zbigniew Barski udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych a także
wnioski sołtysów.
Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie:
- pomieszczenia po byłym sklepie GS w m. Kujawa.
W związku z wykonywaniem prac w ramach funduszy sołeckich wykonanie prac nastąpi po
10.XII.2016r.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie:
- zamontowania lustra przy wjeździe do m. Chlebowo, droga nr 138 od strony promu.
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W tej sprawie zostało wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w dniu 14.11.2016r.
znak:G.K.7226/8/16 o zajęcie stanowiska.
- wyrównanie drogi przy orliku, zjazd z drogi nr 138.
W dniu 16.11.2016r. droga została naprawiona.
- zamontowanie lampy przy budynku koło stawów p. Czerepko, została tam zaczęta budowa
domu przez mieszkańca wsi.
Zadanie to zostanie ujęte w budżecie roku przyszłego.
- naprawa dwóch reflektorów na boisku piłkarskim w Chlebowie.
Po zakupieniu materiałów, zostaną zlecone prace celem naprawy.
Radny Tomasz Kwiatkowski złożył interpelację w sprawie:
- dostarczenia do szkoły w Bieżycach dwóch ton tłucznia, przy wejściu do szkoły jest błoto c
uniemożliwia dzieciom swobodne wejście do szkoły.
Zadanie to zostało wykonane w dniu 4.11.2016r.
Radny Krzysztof Urban złożył interpelację w sprawie:
- naprawy lub ustawienia znaku na drodze Kosarzyn – Żytowań, na drodze tej są liczne
nierówności co powoduje uszkodzenie pojazdu lub kolizji aut.
W dniu 22.11.2016r. wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim co
zajęcie stanowiska.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:
- wyrównania drogi wojewódzkiej nr 138 m. Wałowice oraz dwóch zjazdów z tej drogi m.in.
zjazd do Firmy Carola.
Wystąpiliśmy w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich pismem z dnia 16.11.2016r.
znak: G.K. 7234/14/167 wraz ze zdjęciami celem zajęcia stanowiska.
Sołtys wsi Pleśno złożył wniosek w sprawie:
- wyrównania drogi wewnętrznej w m. Pleśno.
W dniu 23.11.2016r. nierówności wyrównano tłuczniem.
Ad.3
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie:
Wyrównania pobocza drogi gminnej wzdłuż chodnika w Sękowicach.
Radny Ryszard Eret złożył interpelację w sprawie:
Wyrównania równiarką drogi na ul. Ogrodowej i ul. Krzywej w Jaromirowicach.
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Radny Kamila Kurczak złożyła interpelację w sprawie:
a) wyrównania pobocza drogi powiatowej prowadzącej z Markosic do Grabic i
Sadzarzewic.
b) ujęcie w planie inwestycji zamontowania lampy na drodze gminnej w Markosicach
prowadzącej do posesji Państwa Skrzypczak.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
naprawa drogi nr 286 (droga wojewódzka) oraz wyrównania pobocza tej drogi, droga
ta jest w tragicznym stanie, liczne nierówności, dziury, stwarzają zagrożenie.

Ad.4
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Późna złożył wniosek w sprawie:
a) dowozu dzieci autobusem szkolnym do m. Późna.

Ad.5
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Spotkania z mediami, Radio Zachód, Gazeta Tygodniowa, TVP Gorzów Wlkp.
Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
Narada kierowników.
Udział w posiedzeniu Zarządu OSP.
Spotkanie z projektantem drogi w m. Starosiedle.
Prowadzenie telekonferencji z bankierami banku w Luksemburgu, a mianowicie
finansowanie inwestycji jakie mogłyby mieć miejsce na terenie gminy.
7. Spotkanie z dyrektorem NFZ w sprawie szpitala.
8. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie drogi nr 138 w Wałowicach oraz
budowa chodnika.
9. Spotkanie z firmą PKS Zielona Góra w sprawie dowozów.
10. Spotkania z Sołtysami oraz mieszkańcami Gminy.
11. Spotkanie w MZGOK Krosno Odrz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wójt Gminy poinformował, iż wpłynęła skarga do Rady Gminy na czynności Wójta Gminy
od Pana Gromadzkiego, wyjaśnił radnym dlaczego postanowił odmówić Panu Gromadzkiemu
wynajęcia świetlicy wiejskiej, informując zarazem o próbie wywarcia na nim nacisku przez
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tego Pana. Wójt poinformował również, iż Pan Gromadzki działa bez jakiegokolwiek
upoważnienia do reprezentowania firmy PGE , a już na pewno nie do robienia wyceny
nieruchomości mieszkańcom gminy. Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy.
Głos zabrał Pan Gromadzki, który czeka na wyjaśnienie sprawy przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy.
Ad.6
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Punkt skreślony z porządku obrad.

Ad.7
Przedstawienie informacji informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie
Gubin za rok szkolny 2015/2016.
Pracownik UG Anna Konstanty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w gminie Gubin za rok szkolny 2015/2016.
Informacja ta została omówiona na komisjach stałych Rady Gminy, radni nie wnieśli uwag.

Ad .8
Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017 oraz podjęcie uchwały w/w sprawie.
Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Jadwiga Kobierecka przedstawiła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017, w/w program omawiany był szczegółowo na komisjach stałych
Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który
został przyjęty 12 za przy 2 wstrzymujących.

Ad.9
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi
przez Urząd Gminy Gubin.
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Sekretarz Gminy Wanda Łakoma przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały informując, iż
zgodnie
z art. 10 a ust. 1 pkt 1) i 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w
szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną

jednostkom organizacyjnym

gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wspólną obsługę może prowadzić
miedzy innymi urząd gminy. Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o
których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
Radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który
został przyjęty 11 za przy 1 wstrzymującym.

Ad.10
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017.
Pracownik UG Anna Konstanty przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017, informując, iż jest to uchwała podejmowana corocznie w terminie
do 31 listopada na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239).
Projekt w/w uchwały omawiany był na komisjach stałych Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
w/w sprawie, który został przyjęty głosami 14 za, jednogłośnie.
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Ad.11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Gubin.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gubin informując, iż w nowym
regulaminie zostały wprowadzone zmiany, które zostały omówione na komisjach stałych
Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
w/w sprawie, który został przyjęty głosami 14 za, jednogłośnie.

Ad. 12
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie
za ochronne lasów położonych w obszarze gminy Gubin obręb leśny Chlebowo, obręb
leśny Jasienica oraz obręb leśny Gubin.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały sprawie
zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze gminy Gubin
obręb leśny Chlebowo, obręb leśny Jasienica oraz obręb leśny Gubin informując, iż
wnioskiem z dnia 09 listopada 2016r. w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28
września 1991r. (Dz.U. z 2015.2100 j.t. ze zm.) Nadleśnictwo Gubin zwróciło się o
zaopiniowanie przez Radę Gminy Gubin projektu lokalizacji lasów uznanych za ochronne.
Zgodnie z zapisami art. 18 ustawy o lasach opinia taka jest wymagana.
Radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
w/w sprawie, który został przyjęty głosami 14 za, jednogłośnie.

Ad.12a
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały intencyjnej w zakresie możliwości
przekazania środków dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
w Żarach.

Strona 6 z 8

Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały intencyjnej
w zakresie możliwości przekazania środków dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
z Przychodnią SP ZOZ w Żarach informując, iż mając na względzie dobro mieszkańców
w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej chcemy wesprzeć działania zmierzające do
utworzenia na terenie miasta Gubin

filii 105. Kresowego Szpitala Wojskowego

z Przychodnią w Żarach. W celu wdrożenia idei utworzenia w Gubinie filii 105. Kresowego
Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach Rada Gminy Gubin deklarujemy pomoc
finansową w kwocie po 200.000,00 złotych płatne w trzech kolejnych latach 2017, 2018 i
2019 oraz oddelegowanie grupy remontowej do pomocy w przeprowadzeniu remontu
budynków szpitala w Gubinie.
Radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
intencyjnej w zakresie możliwości przekazania środków dla 105. Kresowego Szpitala
Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, który został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.

Ad.12b
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r., informując o bieżących zmianach,
wydatkach i przychodach w budżecie gminy.
Radni nie wnieśli uwag, Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały,
który został przyjęty głosami 14 za, tj. jednogłośnie.

Ad.13
Przyjęcie protokołu z odbycia XIX oraz XX Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XIX i XX sesji Rady
Gminy bez odczytania.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty
głosami 13 za, przy 1 wstrzymującym.
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Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XIX sesji Rady Gminy bez
odczytania, który został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie oraz protokół XX sesji Rady Gminy,
który został przyjęty 14 za, tj. jednogłośnie.

Ad. 27.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż skarga, która wpłynęła od Pana Gromadzkiego
zostanie przekazana do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy.
Ad. 28
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz.14.30.
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