Protokół nr XXX/2017
z przebiegu obrad XXX Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 28 września 2017r.
w Sali Narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 12 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 stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XXX Sesji
Rady Gminy Gubin o godz. 12.00. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych obecnych
jest 12 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Wójt Gminy Gubin złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gubin na 2017 r. oraz projektu uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020. Wniosek został poddany pod
głosowanie i przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek
obrad z naniesionymi zmianami, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
W związku z interpelacjami dotyczącymi remontów i poprawy jakości dróg gminnych, których
renowacje nie były wcześniej zaplanowane, Wójt poinformował, że prace te zostaną wykonane
w późniejszych terminach. Zwrócił uwagę na to, że pracownicy gminni w pierwszej kolejności
są zobowiązani wykonać zaplanowane już wcześniej remonty i prace, które głównie pochłania
realizacja zadań funduszu sołeckiego. Wójt poprosił o cierpliwość w wykonaniu nieplanowanych
remontów.
Interpelacja Radnego Henryka Ostapkowicza, która odnosiła się do wystąpienia przez Gminę Gubin
do Urzędu Miasta o zezwolenie na remont (połączenie) drogi zbudowanej przez Nadleśnictwo z droga
należącą do miasta Gubina –po zasięgnięciu informacji poinformowano, że Gmina Gubin nie jest w tej
sytuacji stroną występującą o zezwolenie. Stroną wnioskującą o zezwolenie jest Nadleśnictwo.
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W sprawie interpelacji Radnego Stanisława Fudymy dotyczącej oświetlenia i wyrównania drogi przy
zamieszkałych posesjach na jednej z ulic wewnętrznych Sękowic okazało się, że zakup dodatkowych
lamp wiąże się z dodatkowymi kosztami zamontowania szafek sterujących. W sprawie wyrównania
drogi poinformowano, że tłuczeń zostanie wysypany w najbliższym czasie. Radny R. Eret w sprawie
złożonej interpelacji został poinformowany, że droga, której dotyczyło położenie spowalniacza, jest
drogą gruntową przeznaczoną do remontu, na której w tym momencie nie ma możliwości
zamontowania spowalniacza. W związku z interpelacją Przewodniczącej Rady o złym stanie
technicznym dachu (gąsiory) świetlicy w m. Późna przekazano, że prace zostaną wykonane, gdy
robotnicy gminni wykonają bieżące zadania.

Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie cmentarza komunalnego znajdującego
się w m. Stargard Gubiński. Radna zaapelowała o jak najszybsze położenie kostki brukowej, która już
jakiś czas czeka na ułożenie. Pani Mirosława Strzelbicka została poinformowana, że w tej chwili
gmina nie dysponuje wolną ekipą budowlaną i możliwe, że prace na cmentarzu komunalnym zostaną
wykonane dopiero po nowym roku. W ostateczności istnieje też możliwość wynajęcia firmy
do wykonania ww. robót.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację dotyczącą położenia kostki brukowej w m. Chlebowo,
kostka zalega od pewnego czasu. Tak jak przy interpelacji pani Radnej Strzelbickiej poinformowano,
że prace te mogą zostać wykonane dopiero wtedy, kiedy robotnicy gminni wykonają aktualnie
zaplanowane remonty. Istnienie możliwość, że kostka ta zostanie położona w ramach projektu
obejmującego drogi przy orliku.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelacje w sprawie drogi powiatowej w Żytowaniu w kierunku
drogi wojewódzkiej nr 138 – droga jest zniszczona, dziurawa, trudna do przejazdu. Wspomniał także
o skrzyżowaniu przy krzyżu w centrum m. Drzeńsk Wielki, na którym robi się coraz większa dziura
w asfalcie. Radny poruszył także problem drogi wewnętrznej w m. Drzeńsk Wielki prowadzącej
do remizy strażackiej, na której znajduje się mocno obniżony wjazd na drogę powiatową. Radny
W. Gromek został poinformowany, że jeśli dysponują jeszcze środkami z fundusz sołeckiego to mogą
je wykorzystać na zakup tłucznia.
Radny Leszek Tomaszewicz złożył interpelacje dotyczącą wniosku, który wpłynął do Wójta dnia
8 sierpnia 2016 roku od firmy Ziemia Polska Sp. z o. o. Wniosek złożony przez firmę dotyczył
realizacji przedsięwzięcia obejmującego produkcję środków poprawiających właściwości gleby.
Przetwarzanie osadów ściekowych miałoby odbywać się w m. Przyborowice działka ewidencyjna
nr 56. Radny Tomaszewicz przytoczył dodatkowo niektóre przetargi wygrane przez firmę Ziemia
Polska Sp. z o. o. Na koniec swojej wypowiedzi skierował kilka pytań z prośbą o odpowiedź
na piśmie. Pan Tomaszewicz został poinformowany o tym, że na razie została wydana jedynie decyzja
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środowiskowa w związku z działalnością firmy Ziemia Polska na terenie gminy Gubin. Decyzja
o ewentualnej budowie kompostowni zostanie podjęta po konsultacjach z mieszkańcami i na ich
wyraźną zgodę. Wójt zwrócił uwagę na to, że powstanie kompostowni daje możliwość pozyskania
nowych miejsc pracy w gminie Gubin oraz osiągnięcia dodatkowych dochodów do budżetu gminy
z racji odprowadzanych przez firmę podatków.

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Późna pani Urszula Peron zawnioskowała o usunięcie bocianiego gniazda, które znajduje
się na słupie elektrycznym. Pani Sołtys została poinformowana, że prace zostaną wykonane.

Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Wójt Gminy Gubin przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym były to m.in.
podpisanie umowy realizacji programu oświatowego podwyższającego kompetencje informatyczne
uczniów ze szkół w gminie Gubin, wygrany konkurs na dodatkowe poradnie zdrowotne w gminie,
uczestniczenie w Konwencie ZGWL w Brodach, spotkania w ramach Związku Międzygminnego,
udział w obchodach 70lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Markosicach, w uroczystości historycznopatriotycznej przy Pomniku Pamięci Narodowej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gębicach oraz
w Narodowym Czytaniu – Stanisław Wyspiański „Wesele”. Wójt Gminy Gubin odbył także spotkanie
z przedstawicielami firmy ENEA oraz uczestniczył w Zjeździe Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego
w Łagowie.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło
6 interpelacji oraz 1 wniosek od Sołtysa. Brak skarg. Do Biura Rady wpłynęło także pismo od Prezesa
Oddziału ZNP pani Krystyny Kaczmarek Skóry. W piśmie zawnioskowano o zaplanowanie środków
finansowych w budżecie Gminy Gubin w roku 2018 na waloryzację płac dla pracowników
niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
Wniosek został skierowany na Komisję Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej Rady
Gminy Gubin. Przewodnicząca Rady przedstawiła także pismo od dyrektor Szkoły Podstawowej
w Chlebowie pani Lilianny Dobiegały dotyczące docieplenia budynku szkoły. Pani Lilianna
Dobiegała zabrała głos argumentując wystosowane w swoim imieniu pismo do Rady Gminy.
Poinformowała, że w związku z tym, że budynek szkoły jest niedocieplony, a piec ma za mała
przepustowość, temperatura w szkole często spada do 13 stopni. Problemem jest także zatrudnianie
tylko jednego palacza na jeden etat, co skutkuje oziębieniem budynku szkoły podczas weekendów i
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świąt. Przytoczone problemy z jakimi zmaga się szkoła skutkują zwiększeniem budżetem na 2018 r.
Pismo zostało przekierowane celem omówienia na Komisję Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i
Porządku oraz Komisję Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej.

Ad.8
Przedstawienie i przyjęcie informacji o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gubin za I
półrocze 2017 r.
Skarbnik gminy p. Anna Kowaluk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gubin
za 1 półrocze 2017 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa – opinia pozytywna
Komisja Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna
Komisja Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku – opinia pozytywna
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały, który został przyjęty 12 za tj.
jednogłośnie.

Ad. 8a
Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
na 2017 r.
Skarbnik gminy p. Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2017 r.
Projekt został omówiony na Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały, który został przyjęty 12 za tj.
jednogłośnie

Ad. 8b
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gubin na lata 2017-2020.
Skarbnik gminy p. Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany prognozy
finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt ww. uchwały, który został przyjęty 12 za tj.
jednogłośnie

Ad. 9
Dyskusja w sprawie określenia nowej nazwy dla strefy Wałowice – Areszt Śledczy.
Wójt Gminy Gubin rozpoczął dyskusję w sprawie określenia nowej nazwy dla strefy Wałowice –
Areszt Śledczy. Zaapelował do Radnych Gminy Gubin aby rozpocząć konsultacje w tej sprawie.
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Nie do końca określona nazwa dla tego obszaru sprawia często trudności i wątpliwości wśród
społeczeństwa. Wójt Gminy Gubin zaproponował aby ostatecznie rozwiązać problem nazwy i określić
ją jako Wałowice-kolonia i tak też oznaczyć ją na mapach. Radny Adamczyk zaproponował aby
w ogóle wyeliminować z nazwy człon „Wałowice” dla tego obszaru. Został jednak poinformowany,
że katalog nazw dla tej strefy jest zamknięty i człon „Wałowice” w nazwie musi się pojawić. Radni
Gminy Gubin zgodnie stwierdzili, że trzeba jak najszybciej uporządkować temat określenia
ostatecznej nazwy dla tego bszaru i rozpocząć procedurę zmiany.
Godz. 13.15 Radny Ryszard Eret opuścił Salę Narad.
Ad. 10
Przyjęcie protokołu z odbycia XXIX Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXIX sesji Rady Gminy bez
odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty 11 za tj.
jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret nieobecny podczas głosowania na przyjęciem protokołu.

Ad. 11
Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny W. Gromek wspomniał o potrzebie rozpoczęcia dogrzewania oddziału przedszkolnego
w Wałowicach. Został poinformowany, że sprawa została już poruszona i ogrzewanie w oddziale
zostało już rozpoczęte.

Ad. 12
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz. 13.20.

Protokołowała:

…………………………

Przewodnicząca Rady Gminy Gubin

……………………………………………
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