Protokół nr XXVI/2017
z przebiegu obrad XXVI Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 30 maja 2017r. godz. 12.00
w sali narad Urzędu Gminy Gubin

Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 12. 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 dokonała otwarcia XXVI 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
10 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub
ustalenia. Następnie radny Waldemar Gromek złożył wniosek o wyrażenie opinii przez radę
gminy w sprawie dofinansowania samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Gubinie,
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. Kolejny
wniosek złożył Wójt Gminy dotyczący wniosku rodziców w sprawie nie zawieszania
przedszkola w Grabicach dla dzieci w wieku 3 i 4 lata. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad z naniesionymi
poprawkami, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poprosiła o głos Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie w sprawie
dofinansowania samochodu służbowego.
Komendant Komisariatu Policji w Gubinie Radosław Sokołowski poinformował radę gminy
o potrzebie zakupu samochodu dla Policji w Gubinie, który również będzie służył na terenie
Gminy Gubin. Prośbę argumentował tym, iż dotychczasowe samochody są już stare

i wyeksploatowane, jest szansa na zakup nowego samochodu, gdzie wsparcie w 50%
gwarantuje Komenda Główna Policji a drugie 50% samorządy na terenie którego samochód
miałby służyć. Z uwagi na dobrą współprace również z Gminą Gubin, Policja wystąpiła
o wsparcie w kwocie 10 tyś zł. Taką kwotę przeznaczyła również Gmina Miejska Gubin.
Przewodnicząca

Rady poddała pod głosowanie wniosek o dofinansowaniu samochodu

służbowego dla Policji w Gubinie, który został przyjęty 7 ZA przy 1 przeciw i 2
wstrzymujących.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo od rodziców z m. Grabice i m.
Sadzarzewice w sprawie przedszkola, w tej sprawie o głos poprosiła Wójta Gminy,
aby odniósł się do sprawy.
Wójt Gminy poinformował, iż w okresie międzysesyjnym spotkał się w Urzędzie z grupą
rodziców, którzy wnioskowali o nie zawieszanie oddziału przedszkolnego dla 3 i 4 latków
w m. Grabice. Z uwagi na fakt, iż Gmina Gubin wydaje na utrzymanie oświaty w Gminie
kwotę 9 mln zł, zawieszenie oddziału przedszkolnego nie jest w gestii Wójta Gminy tylko
dyrektora szkoły, który zarządza finansami placówki, czyli musi wydatkować środki zgodnie
z prawem o finansach publicznych. Aby oddział funkcjonował musi zostać zatrudnionych
dwóch nauczycieli, czyli nauczyciel podstawowy plus pomoc. Doświadczenia z ubiegłych lat
są takie, że do przedszkola zapisanych jest więcej dzieci natomiast uczęszcza mniej.
Obowiązkiem Gminy jest wyznaczenie miejsca gdzie dziecko będzie uczęszczało, ale to nie
znaczy że w każdym miejscu będzie funkcjonowało przedszkole, Gmina nie ma obowiązku
dowieźć dziecko w wieku 3 i 4 lata do przedszkola ale z uwagi na fakt, że dowozi dzieci
do szkół, gdzie wypełniają obowiązek szkolny, postanowiła również zakupić bilety dla dzieci
3 i 4 latków jak i również zabezpieczyć im opiekę w autobusie szkolnym. Od września jako
miejsce przedszkolne dla tych dzieci została wskazana szkoła w Strzegowie, natomiast dla
tych dzieci, które uczęszczały już na zajęcia do Grabic, zostały zabezpieczone miejsca
w grupie starszej w szkole w Grabicach. Takie rozwiązanie ograniczenia oddziałów
przedszkolnych dla 3 i 4 latków zostało zastosowane w szkole w Chlebowie i dzieci będą
dojeżdżały do przedszkola w Wałowicach. Ograniczone zostały etaty nie tylko nauczycieli ale
także etaty świetlicowe oraz obsługi. Jeśli rada gminy wyrazi wolę nie zawieszania oddziału
w Grabicach to nie zostanie on zawieszony, ale trzeba będzie wskazać środki finansowania,
czyli zdjąć z zaplanowanego zadania i przekazać dla szkoły.

Kierownik Referatu Obsługi Szkół poinformowała o dodatkowych kosztach jakie Gmina musi
ponieść na oświatę, jest to m.in. podwyżka jaką otrzymali nauczyciele, Gmina musiała
podnieść im pensję z wyrównaniem od stycznia. Podwyżka ta została przyznana według
nowego rozporządzenia jakie zostało wydane w marcu 2017r. i nałożyła na Gminę obowiązek
wypłaty nauczycielom z budżetu gminy. Niestety z budżetu państwa nie wpłynęły dodatkowe
środki na podwyżki dla nauczycieli, a decyzja zapadła, więc jest to dodatkowe obowiązkowe
obciążenie dla budżetu gminy w kwocie 65 tys. zł. czyli szkoła musi zwiększyć swój plan
finansowy, ponieważ rząd podjął taką decyzję i nie ma od niej odwołania, wynagrodzenia
nauczycieli są chronione. Dodatkowym obciążeniem są odprawy jakie trzeba będzie wypłacić
dla osób odchodzących na emeryturę, koszt utrzymania przedszkola w Grabicach może
przekroczyć nawet 100 tyś zł. jest to tylko wynagrodzenie nauczyciela i pomocy, a trzeba
jeszcze doliczyć pozostałe koszty związane z oddziałem.
Dyrektor Zespołu Szkół Grabicach poinformowała, iż nauczyciel który pracuje w oddziale
będzie miał możliwość dalszej pracy w szkole lub możliwość skorzystanie ze stanu
nieczynnego przez okres 6 miesięcy i przejścia na emeryturę. Na obecną chwilę wiadomo już
że trzech nauczycieli z Zespołu Szkół w Grabicach skorzysta z urlopu zdrowotnego
do którego ma prawo, szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty w związku
z zatrudnieniem nowych nauczycieli na ten okres, co nie zwalnia również z obowiązku
wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na urlopie zdrowotnym ponieważ to są również koszty
szkoły.
Rodzice odnieśli się do wypowiedzi powyższych osób twierdząc, że 3 i 4 latki opuszczają
zajęcia w przedszkolu ponieważ częściej chorują, ilość wizyt u lekarza jest ogromna.
Frekwencja za ubiegły rok wynosi 90%, jest to grupa 18 osobowa, czyli nie aż taka mała.
Wójt Gminy poinformował, iż z otrzymanej listy wynika, że grupa 3 latków to 10 osób,
a grupa 4 latków to 5 osób, oczywiście 4 latki miały możliwość uczęszczania do grupy
starszej w szkole w Grabicach.
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabicach wyjaśniła, że w dniu 8 maja po zakończeniu rekrutacji
do przedszkola ilość zapisanych dzieci z grupy 4, 5 i 6 latków wyniosła 20 osób z tego 5
dzieci to 4 latki, które uczęszczały już na zajęcia z grupą starszą. Natomiast w szkole
w Strzegowie zapisanych zostało do 5 i 6 latków 23 osoby, natomiast do 3 i 4 latków - 13
osób.

Rodzice odnieśli się do rekrutacji, informując, że wyrażenie woli przez rodziców aby ich
dzieci uczęszczały do przedszkola jest dokumentem, ale część rodziców nie wyraziła woli aby
ich dzieci uczęszczały do przedszkola w Strzegowie tylko w Grabicach. Chęć uczestniczenia
w zajęciach w Grabicach wyraziło 15 rodziców we wniosku, który otrzymali radni.
Zaproponowali również, aby w przedszkolu w Strzegowie połączyć 4, 5 i 6 latki, ponieważ
ilość dzieci zapisanych do przedszkola zmniejszy się po nie wyrażeniu woli rodziców aby ich
dzieci uczęszczały do Strzegowa ale do oddziału przedszkolnego w Grabicach.
Dyrektor Zespołu Szkół w Grabicach poprosiła radę gminy o podjęcie decyzji.
Wójt Gminy porosił radnych o podjęcie decyzji, ponieważ do 31 maja musi zapaść
jednoznaczna decyzja która jest podyktowana dalszą procedurą.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek grupy rodziców o nie zawieszanie
oddziału w Grabicach dla 3 i 4 latków,
ZA – 4
Przeciw – 5
Wstrzymało się – 2
Przewodnicząca Rady wyłączyła się z głosowania.
Wynikiem głosowania wniosek rodziców został negatywnie zaopiniowany przez radę gminy.
O godz. 12.50 na obrady sesji przybył radny Marian Adamczyk.
Stan radnych 15 obecnych 11 radnych.

Ad.3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Ryszard Eret złożył interpelację w sprawie:
a) wyrównanie dróg gminnych w m. Jaromirowice,
będzie wykonane w późniejszym terminie
b) wyrównanie asfaltu na zakrętach drogi głównej w m. Jaromirowice – dziury
powstałe na zakrętach utrudniają jazdę.

Zostało wykonane - 25.05.2017
c) przygotować zgłoszenie na budowę chodnika oraz zgłoszenie na modernizacje
drogi w m. Jaromirowice na ul. Ogrodowej.
Podczas rozmowy z Panem Radnym Eret miały być podjęte działania ze strony
sołtysa w celu przesunięcia środków funduszu sołeckiego na budowę drogi
tymczasowej – część ul. Długiej. W chwili obecnej dla tego odcinka jest projekt
na wykonanie części drogi z polbruku. Ponieważ 3 lata temu zostały zakupione
płyty jumbo zdecydowano, iż projekt zostanie zmieniony. Zamiast polbruku
zostanie wykonana droga tymczasowa z płyt jumbo. Przesunięcie środków tj. 13
tys. zł pozwoliłoby zakupić dodatkowo płyty i kruszywo na podbudowę drogi, a tym
samym wykonać odcinek drogi w ul. Długiej.
Nadmieniam, iż dla miejscowości Jaromirowice zostały wykonane projekty
na budowę odcinków dróg w ul. Krzywej i Długiej. W ślad za projektami, sołectwo
nie przeznacza środków na realizację tych projektów.
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.
Wyrównanie pobocza nastąpi w późniejszym terminie. W chwili obecnej
udrożniono studzienki kanalizacji deszczowej.
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).
Ograniczenie prędkości dla miejscowości Jaromirowice wynosi 40 km/h.
Ograniczenie do 30 km/h jest nieuzasadnione oraz rodzi kolejne koszty w postaci
dokumentacji pn. zamiana organizacji ruchu.
f) Wyrównanie bruku w dwóch miejscach naprzeciwko sklepu w m.
Jaromirowice, bruk jest tam wybity i zapadnięty.
Prace będą wykonane w późniejszym terminie.
g) uprzątniecie ziemi i gruzu po byłym sklepie w Jaromirowicach.
Prace zostały wykonane 25.05.2017.
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).

W sprawie stanu wszystkich dróg powiatowych na terenie gminy Gubin jest
przygotowywane pismo do powiatu.
b) uprzątnięcie terenu przy ośrodku zdrowia.
Prace zostaną wykonane w późniejszym terminie.
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.
Prace drogowe na tym odcinku zostały wykonane, natomiast gałęzie zostaną
podcięte do końca bieżącego tygodnia.
b) uszkodzony słup energetyczny przy drodze powiatowej w m. Wałowice –
pęknięty słup i wystające pręty zbrojeniowe stwarza niebezpieczeństwo.
Zostało wysłane pismo do ENEA w sprawie remontu słupa
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.
Sprawa została zgłoszona do ENEA oraz przywrócono oświetlenie.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
a) rozebrać ruiny po budynku PGR w m. Kozów, Wystosowano pismo do Agencji Rynku Rolnego w/w sprawie, a w odpowiedzi
otrzymaliśmy zapewnienie, iż ruiny te zostaną rozebrane w III kwartale 2017r.
b) interwencja w Agencji Nieruchomości w sprawie zabezpieczenia pałacu w
Luboszycach.
Agencja Rynku Rolnego pomimo pism wystosowanych przez Urząd Gminy
twierdzi, że pałac został zabezpieczony.
Radny Leszek Tomaszewicz złożył interpelację w sprawie:
a) droga 151 Grochów – Wełmice, w tej chwili droga przebiega przez
prywatny grunt.
Z uwagi na ilość dróg gminnych wymagających remontów, w pierwszej
kolejności są realizowane prace remontowe dróg dojazdowych do
nieruchomości.
b) wyczyszczenie rowu 145/1 w m. Przyborowice

Sprawa jest na etapie wydawania decyzji przez Starostę na wykonanie
konserwacji.
c) wyrównanie drogi gminnej w m. Pole (droga prowadząca do świetlicy).
Prace będą wykonane w późniejszym terminie.
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a) naprawa rynny oraz dachu nad wspinalnią na remizie w m. Strzegów.
Prace będą wykonane do 10 czerwca
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.
Prace zostały wykonane.
O godz. 12.30 na obrady sesji przybył radny Zbigniew Zaroda.
Stan radnych 15 obecnych 12 radnych.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a) wyrównania drogi w m. Późna (droga od krzyża w kierunku m. Strzegów).
b) wyrównanie drogi między m. Markosice a m. Nowa Wioska.
c) interwencja w Zarządzie Dróg Wojewódzkich oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w
sprawie wykoszenia poboczy dróg.
Radny Krzysztof Irisik złożył interpelację w sprawie:
c) interwencja w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi 286, czy remont
tej drogi został zaczęty czy może już skończony, ponieważ droga ta miejscami
jest w gorszym stanie niż była przed remontem.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:
a) usunięcia pryzmy azbestu u p. Bohdziewicz w Drzeńsku Wielkim.
Radna Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
a) interwencja w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie wyrwanej i zniszczonej tablicy
wjazdowej do m. Kozów.
b) wyrwanej studzienki na wodociągu w m. Węgliny.

Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie:
a) uzupełnienia drogi gminnej asfaltowej w m. Gubinek, miejscami droga ta jest
nierówna, wymaga poprawy kosmetycznej.
b) naprawa drogi przy wygaszaczu w m. Sękowice, po prawej stronie jest wyłom.

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
a) naprawy drogi zjazdowej do m. Późna, uzupełnienie asfaltu, na drodze tej
powstały dziury.
b) naprawa drogi powiatowej z m. Późna do m. Markosic, interwencja w Zarządzie
Dróg Powiatowych.
Ad.6
Informacja Wójta Gminy Gubin o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o pominięcie tego punktu, wniosek został poddany
pod głosowanie, który został przyjęty 12 ZA, tj. jednogłośnie.
Ad.7
Informacja

Przewodniczącej

Rady

o

działaniach

podejmowanych

w

okresie

międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o pominięcie tego punktu, wniosek został poddany
pod głosowanie, który został przyjęty 12 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.8
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016r.
Ze względu, iż radni omawiali ocenę zasobów pomocy społecznej na komisjach stałych rady
gminy, Przewodnicząca poprosiła radnych o uwagi.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.9

Przedstawienie sprawozdania SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2016r. oraz podjęcie
uchwały w/w sprawie.

W związku tym, iż w/w sprawozdanie omawiane było na komisjach stałych rady gminy,
Przewodnicząca Rady poprosiła o uwagi do sprawozdania.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty 12 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.10
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w zmiany nazwy ulicy.
W związku tym, iż w/w projekt uchwały omawianej był na komisjach stałych rady gminy,
Przewodnicząca Rady poprosiła o uwagi do projektu.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty 12 ZA, tj. jednogłośnie.
Ad.10a.
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 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krośnieńskiemu, który został przyjęty 12
ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.11
Przyjęcie protokołu z odbycia XXV Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXV sesji Rady
Gminy. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego, który został
przyjęty 12 ZA. Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XXV sesji Rady
Gminy pod głosowanie, który został przyjęty 12 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad. 12
Sprawy różne i wolne wnioski.
Brak

Ad. 13
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 14.10 zakończyła
obrady XXVI Sesji Rady Gminy Gubin.

