Protokół nr XXIV/2017
z przebiegu obrad XXIV Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 20 lutego 2017r. godz. 13.00
w sali narad Urzędu Gminy Gubin

Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 15. 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.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin p. Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia
XXIV Sesji Rady Gminy Gubin o godz. 13.00.
Ad. 2.
Stwierdzenie quorum
Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych obecnych jest 15 Radnych, w
związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia. Następnie
Przewodnicząca Rady złożyła dwa wnioski formalne o wprowadzenie do porządku obrad:
pierwszy dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krośnieńskiemu oraz wniosek
drugi dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. Oba wnioski zostały
przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad z naniesionymi
poprawkami, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad.3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił pracownik UG Jerzy Kwaśny.
Na ostatniej sesji Rady Gminy wpłynęła interpelacja od radnego Mariana Adamczyka, która
dotyczyła zamontowania dodatkowej lampy między posesją plebanii a kościołem w
miejscowości Chlebowo. Informuję, że odbyła się tam wizja lokalna, po której
zaproponowaliśmy, aby lampa została zakupiona w funduszu sołeckiego, my ją zamontujemy.
Kolejna interpelacja złożona przez radnego Mariana Adamczyka dotyczyła usunięcie trzech

korzeni po drzewach koło przystanku w kierunku miejscowości Łomy oraz jeden koło sklepu
p. Krakus informuję, że w tej sprawie zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych oraz
Zarządu Dróg Wojewódzkich, sprawa została wyjaśniona i korzenie zostaną usunięte.
Następną interpelację złożyła Przewodnicząca Rady, która dotyczyła naprawy dróg gminnych
w miejscowości Późna, część tych dróg została naprawiona przy pracach prowadzonych na
wale, natomiast reszta dróg wymaga naprawy. Informuję, że przy sprzyjającej pogodzie drogi
zostaną naprawione, na obecną chwilę nie ma takiej możliwości.
Sołtys wsi Jazów Lech Kobierecki złożył wniosek w sprawie ustawienia znaku o ograniczeniu
tonażu na moście między Jazowem a Grabicami, przez most ten przejeżdżają ciężkie auta.
Zarząd Dróg Powiatowych w miesiącu marcu pisemnie poinformował, że znak będzie
ustawiony, niestety do tej pory znaku nie ma, informuję, że zwróciliśmy się w tej sprawie
pismem do Zarządu Dróg Powiatowych już w roku ubiegłym, zapewniano nas, że do końca
roku znak ustawią, niestety nie zostało to zrobione, wystosowaliśmy kolejne pismo, Zarząd
poinformował nas, że w maju znak będzie ustawiony.
Sołtys wsi Przyborowie - Dobre Zbigniew Lider złożył wniosek w sprawie naprawy drogi z
m. Łazy do m. Pole, droga ta jest rozjeżdżona przez ciężkie samochody leśne. Informuję, że
na razie nie ma możliwości naprawy tej drogi, musimy poczekać na sprzyjające warunki
atmosferyczne.
Ad.4.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w imieniu:
a) mieszkańców Gubinka, którzy mieszkają przy drodze niebitumicznej, na odcinku:
skrzyżowanie z drogą gminną, bitumiczną i dalej w kierunku posesji p. Bartosz,
proszę

o

zaplanowanie

i

przy

sprzyjających

warunkach

atmosferycznych

zniwelowanie nierówności z zastosowaniem równiarki i tłucznia.
b) mieszkańców Sękowic, mieszkających przy drodze, na odcinku: świetlica, w kierunku
posesji p. Wójcik, proszę o dokonanie prac w podobnym zakresie.
Radny Tomasz Kwiatkowski złożył interpelację w sprawie:
a) oczyszczenia parku w m. Bieżyce.
b) usunięcie krzaków od szkoły w kierunku p. Darka Pirko.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:

a) ustawienia znaku „uwaga zwierzęta gospodarcze” na drodze gminnej (droga łącząca
się z drogą nr 138), konie p. Kieconia często przechodzą przez tą drogę i może dojść
do kolizji.
b) wystosowanie pisma do Nadleśnictwa Gubin o partycypowanie w kosztach dróg, które
zostały rozjeżdżone przez ciężkie samochody wywożące drzewo z lasu.
Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie:
a) remontu pomieszczenia po byłym sklepie GS w m. Kujawa, kiedy rozpocznie się
remont.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie:
a) zakupionej kostki przez Sołectwa a w szczególności przez m. Chlebowo i budowy
chodników, kiedy rozpoczną się prace nad ich wykonaniem, czy jest ustalony
harmonogram.
b) realizacji drogi w m. Starosiedle, która uzyskała dofinansowanie ze środków
pomocowych.
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a) drogi wokół kościoła w m. Mielno, droga jest w złym stanie.

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Brak
Ad.6
Informacja Wójta Gminy Gubin o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski poinformował Radę Gminy o podejmowanych
działaniach w okresie międzysesyjnym. Były to między innymi:
-

spotkanie z kilkoma firmami w sprawie obniżenia kosztów w gminie a mianowicie

modernizacji oświetlenia,
- spotkanie z niemiecką firmą, która inwestuje na naszym terenie w Sękowinach, firma ta
oczekuje na ulgi podatkowe z naszej strony,
- udział w dwóch zebraniach OSP, Markosice oraz Starosiedle,
- spotkanie z dyrektorem NFZ w sprawie planowanych poradni i terminu ogłoszenia konkursu,
- spotkanie z Kuratorem Oświaty dotyczące zmian w szkolnictwie,

- spotkanie z Lubuskim Konserwatorem Zabytków, w dniu 25 kwietnia w m. Gębice odbędzie
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Ad.7
Informacja
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Przewodnicząca Rady poinformowała Radę Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Były to m.in.:
- wpłynęło 10 pism do Rady Gminy, w tym pismo z Gminnego Centrum Trzeźwości w
sprawie udzielenia pożyczki, pismo zostało przekazane i rozpatrzone na komisjach Rady
Gminy, do załatwienia zostaje jeszcze sprawa samochodu strażackiego OSP Starosiedle,
sprawa ta jest w toku,
- wpłynęły 3 interpelacje, 4 wnioski.

Ad.8
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i promocji
zdrowia w 2016r.
Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia w 2016r. omawiane było
szczegółowo na komisjach stałych Rady Gminy, radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdania z realizacji programu
profilaktyki i promocji zdrowia w 2016r., które zostało przyjęte 15 głosów ZA, tj.
jednogłośnie.

Ad.9
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016r.
Sprawozdanie

z
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i
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Alkoholowych i Narkomanii za 2016r. omawiane było szczegółowo na komisjach stałych
Rady Gminy, radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdania z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016r., które
przyjęto 15 głosami ZA, tj. jednogłośnie

Ad.10
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ustawą –
Prawo oświatowe.
Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła w/w projekt
uchwały informując, iż obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wynika z art. 206 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zgodnie z
którym rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ww. ustawą.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ww. ustawy z dniem 1 września 2017r.
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową,
uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami
odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie
z art. 127 ww. ustawy, z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się
postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Przepisy ww. ustawy
w zależności od tego czy gimnazjum tworzy zespół ze szkołą podstawową, szkołą
ponadgimnazjalną, czy też funkcjonuje samodzielnie, przewidują różny tryb wygaszania
gimnazjum. Jeśli gimnazjum jest w zespole ze szkołą podstawową lub szkołą
ponadgimnazjalną przewidują przekształcenie zespołu z mocy ustawy odpowiednio w szkołę
podstawową lub szkołę ponadpodstawową.
Zgodnie z przepisem art.191 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z
dniem 01 września 2017r. zespół szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkoła
podstawową. Niniejsze zostało uwzględnione w treści uchwały.
Funkcjonuje jedna sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Starosiedlu, która z mocy prawa stanie
się ośmioletnią szkołą podstawową.
Przygotowanie niniejszego projektu uchwały poprzedziły konsultacje z dyrektorami
szkół podstawowych i gimnazjów, w zakresie proponowanego trybu wygaszania gimnazjów,
możliwości zapewnienia odpowiednich warunków nauki pozostającym w szkole uczniom klas
siódmych i ósmych, potrzeb szkół w zakresie dostosowania warunków lokalowych do
wprowadzanych zmian. Granice obwodów szkół podstawowych zostały opracowane we

współpracy z dyrektorami szkół, których te zmiany dotyczącą i zostały przez dyrektorów
zaakceptowane.
Przyjęcie proponowanej sieci szkół podstawowych zapewni wszystkim uczniom
dostęp do szkoły podstawowej. W przypadku gdy odległość dziecka do szkoły przekracza 3
km gmina będzie realizowała obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu ucznia zgodnie z art.39 ustawy prawo oświatowe.
Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania
obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty 15 głosami ZA, tj. jednogłośnie.

Ad .11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w
Raculi.
Kierownik Referatu UG Ireneusz Solecki przedstawił i uzasadnił w/w projekt uchwały
informując, 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.
Radni nie wnieśli uwag.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby
Wytrzeźwień w Raculi, który został przyjęty 13 głosami ZA przy 1 przeciw i 1
wstrzymującym.
Ad. 12.
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku
o wydanie opinii w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego części obszarów
leśnych na terenie Gminy Gubin.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż
w dniu 22 grudnia Nadleśnictwo Gubin w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28
września 1991 r (Dz. U. z 2015 r. t.j. ze zm.) zwróciło się z wnioskiem o zaopiniowanie
przez Radę Gminy Gubin projektu lokalizacji lasów pozbawianych charakteru ochronnego z
powodu ustania pełnienia przez te kompleksy leśne funkcji lasów o szczególnym znaczeniu
dla obronności i bezpieczeństwa Państwa.
Zgodnie z zapisami art. 18 ustawy o lasach opinia taka jest wymagana.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
wniosku o wydanie opinii w sprawie pozbawienia charakteru ochronnego części obszarów
leśnych na terenie Gminy Gubin, który został przyjęty 15 głosami ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.13.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały
Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia

obszaru chronionego

krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry”.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż
otrzymaliśmy pismo wraz projektem uchwały od Sejmiku Województwa Lubuskiego w
sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry” z
wnioskiem

dotycząca

wyrażenia

opinii.

Po

przeanalizowaniu

załączonej

mapy,

przygotowaliśmy pozytywną opinię w/w sprawie.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia
projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru

chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry”, który został przyjęty 14
głosami ZA przy 1 wstrzymującym.
Ad. 14.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin, który został
przyjęty 15 głosami ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.15.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do prowadzenia postępowań,
w tym, załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym –
stypendiów i zasiłków szkolnych.
Sekretarz Gminy Wanda Łakoma przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały informując, iż
postępowania w sprawach z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym są obecnie prowadzone przez Urząd Gminy Gubin.
Artykuł 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Tj. Dz.U. z 2016r.
poz. 1943ze zm.) stanowi, że Rada Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy
społecznej do prowadzenia postępowania w w/w sprawach. Dotychczasowe doświadczenie
wykazuje, że przy weryfikacji wniosków o udzielenie stypendium szkolnego konieczna była
współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej. Większość osób korzystających z pomocy
materialnej typu stypendia i zasiłki szkolne pobiera innego typu zasiłki w ośrodku pomocy
społecznej. Pracownicy socjalni są najlepiej zorientowani w sytuacji życiowej swoich
podopiecznych. Wiedza ta jest oparta na informacjach zbieranych przez pracowników
socjalnych w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Dokumentacja, którą
dysponuje ośrodek jest niezbędna przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pomocy
materialnej w formie stypendium bądź zasiłku szkolnego. W większości przypadków te same
rodziny ubiegają się o przyznanie zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych,
zapomóg losowych, pomocy na dożywianie.

Prowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin całości spraw związanych
z przyznawaniem przedmiotowej pomocy ułatwi i usprawni składanie wniosków o przyznanie
stypendium i zasiłku szkolnego samym wnioskodawcom.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do prowadzenia
postępowań, w tym, załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej, o charakterze socjalnym – stypendiów
i zasiłków szkolnych, który został przyjęty 14 głosami ZA przy 1 wstrzymującym.

Ad. 16.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2017r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Strzelbicka przedstawiła plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2017r., radni otrzymali w/w plan w materiałach na sesję Rady Gminy do
zapoznania się i wniesienia uwag.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej

na 2017r, który został przyjęty 15 głosami

ZA, tj.

jednogłośnie.

Ad. 17.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy Gubin na 2017r.
Przewodnicząca Rady przedstawiła plan pracy Rady Gminy Gubin na 2017r., radni otrzymali
w/w plan w materiałach na sesję Rady Gminy do zapoznania się i wniesienia uwag.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy Gubin na 2017r., który został przyjęty 15 głosami ZA, tj.
jednogłośnie.

Ad.17a.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Krośnieńskiemu.
Wójt Gminy Gubin przedstawił i uzasadnił w/w projekt uchwały, informując, iż jest to pomoc
rzeczowa polegająca na wykonaniu prac remontowych w budynkach szpitala w Gubinie.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Krośnieńskiemu, który został przyjęty 14 głosami ZA przy 1
wstrzymującym.
Ad.17b.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2017r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła w/w projekt uchwały informując, o
bieżących zmianach w budżecie gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2017r., który został przyjęty 15 głosami ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.18
Przedstawienie i przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie planów pracy Przewodniczących komisji
stałych Rady Gminy.
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy przedstawili plany pracy na
2017r. jakie wypracowali na komisjach.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie plany pracy komisji stałych Rady Gminy na
2017r, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.19
Przyjęcie protokołu z odbycia XXII Sesji Rady Gminy oraz nadzwyczajnej XXIII Sesji
Rady Gminy.

Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXII sesji Rady
Gminy oraz nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Gminy bez odczytania. Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie wniosek radnego, który został przyjęty 14 głosami ZA, przy 1
wstrzymującym. Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XXII sesji Rady
Gminy pod głosowanie, który został przyjęty

jednogłośnie oraz protokół z odbycia

nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Gminy, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 20
Sprawy różne i wolne wnioski.
Brak

Ad. 21
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 14.30 zakończyła
obrady XXIV Sesji Rady Gminy Gubin.

