Protokół nr XXV/2017
z przebiegu obrad XXV Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 31 marca 2017r. godz. 12.00
w sali narad Urzędu Gminy Gubin

Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 13. 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 dokonała otwarcia XXV Sesji Rady Gminy Gubin o godz. 12.00.
Ad. 2.
Stwierdzenie quorum
Po analizie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych obecnych jest 13
radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. Kolejny wniosek złożyła
Przewodnicząca Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 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 Wójt Gminy Gubin. Na ostatniej sesji Rady
Gminy wpłynęła interpelacja, od radnego Stanisława Fudymy, która dotyczyła wyrównania dróg w
miejscowości Gubinek - drogi te zostały wyrównane, kolejna interpelacja dotyczyła wyrównania drogi
w Sękowicach - droga ta została wyrównana. Następną interpelacje złożył radny Tomasz Kwiatkowski
w sprawie wycięcia krzaków w parku w m. Bieżyce - park ten nie jest własnością Gminy, jest to
zadanie Powiatu, dlatego wystąpimy z pismem o uporządkowanie parku, kolejna interpelacja
dotyczyła usunięcie krzaków od szkoły w kierunku p. Darka Pirko - krzaki zostaną wycięte do

15 kwietnia. Radna Mirosław Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie remontu
pomieszczenia po byłym sklepie GS w m. Kujawa, kiedy rozpocznie się remont - niestety ale
pomieszczenie te musi zostać rozebrane ze względu na zły stan techniczny. Radny Waldemar Gromek

złożył interpelację w sprawie ustawienia znaku „uwaga zwierzęta gospodarcze” na drodze gminnej znak ten został ustawiony, kolejna interpelacja dotyczyła wystosowanie pisma do Nadleśnictwa

Gubin o partycypowanie w kosztach dróg, które zostały rozjeżdżone przez ciężkie samochody
wywożące drzewo z lasu - pisma w tej sprawie wystosowaliśmy, Nadleśnictwo Gubin
wyraziło chęć współpracy i partycypowanie w kosztach naprawy dróg natomiast
Nadleśnictwo w Lubsku odmówiło współpracy i nie chce partycypować w kosztach. Radny
Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie zakupionej kostki przez Sołectwa a w
szczególności przez m. Chlebowo i budowy chodników - chodniki będą budowane, ale najpierw

mamy prace bieżące które musimy wykonać. Kolejna interpelacja dotyczyła realizacji drogi w
m. Starosiedle, która uzyskała dofinansowanie ze środków pomocowych - budowa drogi ma się
zakończyć do 31 sierpnia 2017r. Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie wyrównania
drogi wokół kościoła w m. Mielno - droga ta zostanie wyrównana w miesiącu kwietniu.
Ad.4.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Ryszard Eret złożył interpelację w sprawie:
a) wyrównanie dróg gminnych w m. Jaromirowice,
b) wyrównanie asfaltu na zakrętach drogi głównej w m. Jaromirowice – dziury powstałe na
zakrętach utrudniają jazdę.
c) przygotować zgłoszenie na budowę chodnika oraz zgłoszenie na modernizacje drogi w m.
Jaromirowice na ul. Ogrodowej.
d) wyrównanie pobocza przy sklepie w m. Jaromirowice – woda spływa z większości ulic,
studzienka czasem nie odbiera wody po czym zbiera się ona na poboczu.
e) ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych 30km/h na ul. Lipowej w m.
Jaromirowice - (beczkowozy PUM jeżdżą z dużą prędkością co stwarza zagrożenie dla
budynków).
f) wyrównanie bruku w dwóch miejscach naprzeciwko sklepu w m. Jaromirowice, bruk jest
tam wybity i zapadnięty.
g) uprzątniecie ziemi i gruzu po byłym sklepie w Jaromirowicach.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie:
a) drogi powiatowej Kosarzyn - Łomy – Chlebowo – interwencja w Zarządzie Dróg
Powiatowych, stan tej drogi jest fatalny (dziury są na środku drogi).
b) uprzątnięcie terenu przy ośrodku zdrowia.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:

a) wyrównanie drogi gminnej prowadzącej przy przedszkolu do budynków gminnych oraz
leśniczówki w m. Wałowice, a także podcięcie gałęzi lip.
b) uszkodzony słup energetyczny przy drodze powiatowej w m. Wałowice – pęknięty słup i
wystające pręty zbrojeniowe stwarza niebezpieczeństwo.
Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie:
a) lampy w m. Stargard Gubiński (druga ulica)- po zmianie czasu nie świecą się lampy, cała
ulica jest ciemna.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
a) rozebrać ruiny po budynku PGR w m. Kozów,
b) interwencja w Agencji Nieruchomości w sprawie zabezpieczenia pałacu w Luboszycach.
Radny Leszek Tomaszewicz złożył interpelację w sprawie:
a)

droga 151 Grochów – Wełmice, w tej chwili droga przebiega przez prywatny
grunt.

b) wyczyszczenie rowu 145/1 w m. Przyborowice
c) wyrównanie drogi gminnej w m. Pole ( droga prowadząca do świetlicy).
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a) naprawa rynny oraz dachu nad wspinalnią na remizie w m. Strzegów.
b) podciąć gałęzie lipy przy krzyżu w m. Późna, niedawno przeładowywały się tam
samochody ciężarowe z drzewem i nadłamały gałęzie, stąd przy silnym wietrze gałęzie te
spadły.

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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spotkania z sołtysami, mieszkańcami gminy, radnymi gminy.
Spotkanie z przedstawicielami firmy ProPolis.
Udział w Posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP
Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie arkuszy organizacyjnych.
Podpisanie aneksu do umowy w Urzędzie Marszałkowskim.
Udział w Naradzie Sołtysów Gminy Gubin.
Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich.

8. Spotkanie z przedstawicielami Gminy Wiejskiej Żary w sprawie oczyszczalni
w Dzikowie.
9. Udział w komisjach stałych Rady Gminy.
Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Były to m.in.:
- przekazanie

pism do rozpatrzenia, które wpłynęły do Rady Gminy w tym pismo dotyczące

dofinansowania samochodu dla Policji oraz nota wynagrodzenia prezesa zarządu ZNP w Gubinie.

Ad.8
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy
Gubin w Gubinie za 2016r.
Sprawozdanie omawiane było na komisjach stałych Rady Gminy, Przewodnicząca Rady poprosiła o
pytania i uwagi do sprawozdania.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie OPS Gminy Gubin za 2016r., które
zostało przyjęte 13 ZA tj., jednogłośnie.

Ad.9
Przedstawienie i przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2016r. Potrzeby związane z realizacją zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Sprawozdanie omawiane było na komisjach stałych Rady Gminy, Przewodnicząca Rady poprosiła o
pytania i uwagi do sprawozdania.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie OPS Gminy Gubin za 2016r., które
zostało przyjęte 13 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.10
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2017”.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gubin na rok 2017” informując, iż zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia
1997r. ( t.j. Dz.U.z 2013r., poz.856 t.j. ze zm.), 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 2017r.". 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,
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.
Środki finansowe na realizację zadań związanych z programem, w szczególności na doraźną
pomoc weterynaryjną oraz na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt w celu ograniczenia ich populacji
zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 15 000 zł. na zakup karmy dla wolno żyjących
kotów, a także lekarstwa dla chorych bezdomnych zwierząt została przeznaczona kwota 5 000 zł. W
budżecie gminy została ujęta kwota 5 000 zł dla osób zajmujących się dokarmianiem i wydawaniem
do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gubin.
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w
Krośnie Odrzańskim, dzierżawcom obwodów łowieckich działającym na terenie Gminy oraz
Stowarzyszeniu Inicjatywa dla Zwierząt, a uwagi zostały ujęte w treści uchwały.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gubin na rok 2017” omawiany był szczegółowo na komisjach stałych Rady Gminy,
Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania i uwagi do w/w programu.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały, który został przyjęty 13 ZA, tj.
jednogłośnie.

Ad .11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian
prawa samorządowego w Polsce.
Projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
omawiany był na komisjach stałych Rady Gminy, Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania i uwagi
do w/w projektu.

Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt w/w uchwały, który został przyjęty 4 ZA przy
3 przeciw i 6 wstrzymujących.

Ad. 12.
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku przez Gminę
Gubin pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu
zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata
2015 – 2020” – dla dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych, będących
mieszkankami Gminy Gubin zaopiniowania wniosku o wydanie opinii w sprawie pozbawienia
charakteru ochronnego części obszarów leśnych na terenie Gminy Gubin.
Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt w/w uchwały
informując, iż Powiat Krośnieński pismem z dnia 15 lutego 2015 roku zwrócił się do tutejszego
urzędu z prośbą o kontynuację udziału w „Programie przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w
Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”.
Środki finansowe przewidziane na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie
gminy na 2017 rok.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 13
ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.13.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych
przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin.

Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
informując, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

z 2016 r. poz. 1985) zostało zmienione brzmienie pkt 1, ust. 5 art. 14 w ustawie o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 i 1954), że Rada Gminy „określa
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w
prowadzonych przez gminę przedszkolach”. Zmiana tego zapisu spowodowana jest
włączeniem dzieci sześcioletnich do finansowania kosztów ich kształcenia w drodze subwencji

oświatowej. W związku z powyższym skoro zmienia się akt prawny dający podstawę do
podejmowania uchwał przez organy stanowiące w gminach, konieczne jest podjęcie nowej
uchwały przez Radę Gminy Gubin w przedmiotowej sprawie.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 13
ZA, tj. jednogłośnie.

Ad. 14.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym.

Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
informując, iż w świetle art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący jest
uprawniony do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na stanowiskach wymienionych w
tym przepisie, m.in. na stanowiskach pedagogów, logopedów i psychologów. Do chwili
obecnej nie był zatrudniony doradca zawodowy. Nowe przepisy Prawa oświatowego od 1
września 2017 r. wprowadzają dla klasy VII, a od następnego roku szkolnego dla klasy VIII
godziny doradcy zawodowego.
W uchwale określono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla doradcy
zawodowego. Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji
organowi prowadzącemu szkoły i przedszkola do określenia pensum dla doradcy
zawodowego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w tym właśnie dla
doradcy zawodowego.
Zgodnie z zapisami nowych przepisów Prawa oświatowego od roku szkolnego
2017/2018 Zespoły Szkół w skład, których wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum, z
mocy ustawy przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe. W związku z powyższym

należało zmienić zapis z dyrektorów i wicedyrektorów zespołu szkół na dyrektorów i
wicedyrektorów szkół podstawowych.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 13
ZA, tj. jednogłośnie.
Ad.15.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2017 oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane.

Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
informując, iż zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu
podziału środków na 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, poz. 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.
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 projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 12
ZA przy 1 wstrzymującym.

Ad. 16.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
informując, iż obowiązek podjęcia uchwały w sprawie 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 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.
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 niniejszej 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.
Wyżej wymieniona uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Otrzymano również opinię związków zawodowych.
Dostosowanie sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego zapewni wszystkim
uczniom możliwość realizacji obowiązku szkolnego. 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.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 12
ZA przy 1 wstrzymującym.

Ad. 17.

Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XXII/148/2016 Rady
Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z
budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin.

Pracownik UG Alicja Kwiatkowska – Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
informując, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Gubin podjęła Uchwałę Nr
XXII/148/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla
publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin.
W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 tekst jedn.) ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) zaszła konieczność dostosowania zapisów uchwały do
obowiązujących przepisów.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 12
ZA przy 1 wstrzymującym.

Ad.17a.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy poinformowała radnych, iż w dniu 20 maca 2017r.

do Rady Gminy Gubin

wpłynęła anonimowa skarga

zawierająca zarzuty związane z

działalnością Zespołu Szkół w Grabicach, a w szczególności jego Dyrektora. Skarga nie
spełniała warunków formalnych czego konsekwencją jest pozostawienie skargi bez
rozpoznania. Warunkiem koniecznym skargi jest wskazanie danych wnoszącego skargę
takich jak imię, nazwisko i adres wnoszącego skargę.

Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez
rozpoznania, który został przyjęty 13 ZA, tj. jednogłośnie.
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/w sprawie, który został przyjęty
13 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.19
Przyjęcie protokołu z odbycia XXIV Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXIV sesji Rady Gminy bez
odczytania. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego, który został przyjęty 12
ZA, przy 1 przeciw. Następnie podała pod głosowanie protokół z odbycia XXIV sesji Rady Gminy
pod głosowanie, który został przyjęty 12 ZA przy 1 przeciw.
Ad. 20
Sprawy różne i wolne wnioski.
Brak

Ad. 21
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 14.20 zakończyła obrady XXV
Sesji Rady Gminy Gubin.

