Protokół nr XXIX/2017
z przebiegu obrad XXIX Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 30 sierpnia 2017r.
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 stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XXIX Sesji
Rady Gminy Gubin o godz. 12.00. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych obecnych
jest 14 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Gubin przedstawiła proponowany porządek obrad. Wójt
Gminy Gubin złożył wniosek formalny w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 13, 14, 15,
16, 17 w sprawie przekształceń szkół gminnych. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Kolejny
wniosek złożyła Przewodnicząca Rady Gminy w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu
uchwały dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. Porządek obrad
z naniesionymi zmianami został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Wójt Gminy Gubin odpowiedział na interpelację radnego Mariana Adamczyka w sprawie godzin
funkcjonowania oświetlenia na terenie całej gminy. W celu uregulowania działania lamp gminnych
wysłano zgłoszenie do firmy, która zajmuje się ich konserwacją. Otrzymano odpowiedź, że lampy
będą świeciły w godzinach od 21.00 do 00.30 oraz od 04.15 do 05.15. Radny Zbigniew Zaroda
interpelował w sprawie drogi nr 285, która wymaga remontu. W związku z tym, że jest to droga
wojewódzka, Wójt poinformował, że wystosował odpowiednie pismo w tej sprawie do pani Marszałek
Elżbiety Polak. Radny Zbigniew Zaroda złożył także interpelację o wycięcie odrostów oraz drzew
przy drodze gminnej w miejscowości Węgliny. Wójt poinformował, że odrosty zostały wycięte,
natomiast sprawa wycięcia drzew nadal jest w toku.
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Radna Dorota Prugar-Wasielewska złożyła interpelację w sprawie wycięcia gałęzi drzew, które
zasłaniają widoczność na zakręcie drogi powiatowej ze Strzegowa w kierunku Markosic. Wójt
poinformował, że skierowano w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Powiatowych.

Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w imieniu mieszkańców Sękowic, których posesje
znajdują się przy drodze niebitumicznej, o zaplanowanie i doprowadzenie oświetlenia drogi.
Jednocześnie poprosił o utwardzenie miejscowe tej drogi.
Radny Henryk Ostapkowicz złożył interpelację w sprawie połączenia drogi, którą wybudowało
Nadleśnictwo, do drogi będącej własnością miasta Gubina. Podczas opadów deszczu na odcinku,
który nie stanowi połączenia obydwu dróg, gromadzi się woda i błoto, które utrudniają komunikację
mieszkańcom Komorowa. Radny Ostapkowicz, poinformował o tym, że Nadleśnictwo zobowiązało
się do budowy połączenia obydwu dróg, jednak muszą otrzymać zezwolenie od miasta Gubina, o które
powinna zawnioskować gmina Gubin.
Radny Ryszard Eret na wniosek mieszkańców złożył interpelację dotyczącą postawienia znaku
na ul. Długiej (20) w Jaromirowicach oraz o założenie trzech progów zwalniających.
Radny Remigiusz Darmach interpelował o poprawę stanu dróg w okolicach Sieńska.
Radna Kamila Kurczak złożyła interpelację w sprawie wycięcia krzaków zasłaniających widoczność
na skrzyżowaniu Markosic i Sadzarzewic.
Radna Dorota Prugar-Wasielewska złożyła interpelację w sprawię świetlicy w miejscowości Późna.
Gąsiory dachowe są w złym stanie technicznym i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców.
Interpelowała także o założenie lampy przy posesji nr 12 w Strzegowie. Poprosiła o informację,
czy istnieje w ogóle taka możliwość.

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Komorów pani Halina Jaworska złożyła wniosek o zwiększenie częstotliwości wywozu
nieczystości. Argumentowała to tym, że odpady zalegają zbyt długo przez co stwarzają uciążliwe
warunki do życia mieszkańcom. Wójt poinformował panią sołtys, że częstszy wywóz nieczystości jest
możliwy ale wiąże się on z odprowadzaniem wyższej składki. W takiej sytuacji zwiększona opłata
za wywóz nieczystości dotyczyć będzie mieszkańców wszystkich posesji.
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Radna Mirosława Strzelbicka w imieniu sołtysa wsi Stargard Gubiński złożyła podziękowania
dla Wójta Gminy Gubin, urzędników oraz wszystkich zaangażowanych osób w organizację dożynek
gminnych.

Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Wójt Gminy Gubin przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym były to m.in.
rozstrzygnięcie przetargu na dowozy szkolne na terenie gminy Gubin. Przetarg odbył się w ramach
Krośnieńskiego Związku Gminno-Powiatowego. Najlepszą ofertę złożyła firma AVIATOR. Przewozy
szkolne są liniami otwartymi, z których korzystać mogą wszyscy chętni mieszkańcy gminy Gubin.
Wójt poinformował o przystąpieniu szkół gminnych do programu informatycznego, a także
o wystosowanych pismach do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu dróg powiatowych.
Złożył również podziękowania za przygotowanie dożynek gminnych, które odbyły się w Stargardzie
Gubińskim. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do sołectwa Stargard Gubiński oraz
urzędników zaangażowanych w organizację dożynek gminnych.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły 3
interpelacje od radnych Gminy Gubin oraz pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Mokradeł
Gubińskich, sprawa została skierowana na komisję, które zaopiniowały wniosek negatywnie. Kolejne
pismo dotyczyło rozbudowy remizy strażackiej w Chlebowie, sprawa została skierowana do komisji
stałych Rady gminy.

Ad.8
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2017r.
Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Jadwiga Kobierecka
przedstawiła sprawozdania z z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2017r.
Sprawozdania omawiane było szczegółowo na komisjach stałych rady gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie, które zostało przyjęte 13 za przy
1 wstrzymującym.
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Ad.9
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za I półrocze 2017r.
Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim przedstawiła sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za I półrocze
2017r.
Sprawozdania omawiane było szczegółowo na komisjach stałych rady gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie, które zostało przyjęte 14 za, tj.
jednogłośnie.

Ad. 10
Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji trzech programów profilaktyki i promocji
zdrowia w I półroczu 2017r.
Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim przedstawiła sprawozdania z realizacji trzech
programów profilaktyki i promocji zdrowia w I półroczu 2017r.
Sprawozdania omawiane było szczegółowo na komisjach stałych rady gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie, które zostało przyjęte 14 za, tj.
jednogłośnie.

Ad.10a
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2017r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt w/w uchwały, informując o bieżących
przesunięciach a także o otrzymanych dotacjach, które trzeba wprowadzić do budżetu gminy na 2017r.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 14
za, tj. jednogłośnie.

Ad.11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi
Komorów.
Sekretarz Gminy Wanda Łakoma przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały informując, iż w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z
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2016r., poz. 744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
W związku z tym Wójt Gminy Gubin zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą
o dokonanie oceny nazw ulic funkcjonujących na terenie Gminy Gubin. Według opinii IPN powinna
zostać zmieniona nazwa ulicy Generała Świerczewskiego.
Aby dokonać zmiany nazwy ulicy przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych.
30 maja 2017r. Rada Gminy Gubin podjęła Uchwałę Nr XXVI/170/2017 w sprawie zarządzenia
przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy. Dalsze działania polegały na wydaniu
przez Wójta Gminy Gubin Zarządzenia Nr 37/2017 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Komorów
Gmina Gubin.
W zarządzeniu Wójt Gminy Gubin określił harmonogram poszczególnych czynności związanych
z konsultacjami, formę przeprowadzenia konsultacji, zasięg terytorialny oraz powołał Zespół
odpowiedzialny za terminowe przeprowadzenie tych konsultacji.
W pierwszym etapie trwającym od 9 do 19 czerwca 2017r. mieszkańcy Komorowa mieli możliwość
zgłaszania swoich propozycji nazwy dla ulicy Gen. Świerczewskiego. W dniu 21 czerwca 2017 Zespół
d/s zmiany nazwy ulicy dokonał weryfikacji zgłoszonych propozycji nowej nazwy ulicy.
Do drugiego etapu konsultacji dopuszczono następujące propozycje:
LIPOWA, WIĄZOWA, BRUKOWA, KRÓTKA, EUROPEJSKA
Głosowanie nad złożonymi propozycjami trwało od 29 czerwca do 10 lipca 2017r.
Zespół d/s zmiany nazwy ulicy na posiedzeniu 12 lipca 2017r. ustalił liczbę głosów oddanych
na poszczególne propozycje:
ulica Wiązowa -

7 głosów

ulica Lipowa -

6 głosów

ulica Brukowa -

1 głos

ulica Krótka

0 głosów

-

ulica Europejska - 0 głosów
Uzasadnienia do poszczególnych złożonych propozycji były następujące:
- ulica „Wiązowa" - rośnie tam wiąz szypułkowy, który stanowi pomnik przyrody,
- ulica ,,Lipowa" - obsadzona jest szpalerem lip, powrót do dawnej nazwy,
- ulica ,,Brukowa" - wyłożona jest kostką brukową
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym podejmowanie
uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy, stąd podjęcie uchwały
w sprawie zmiany nazwy ulicy jest w pełni uzasadnione.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 14
za, tj. jednogłośnie.
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Ad.12
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/160/2017 Rady
Gminy w sprawie przyjęcia „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 informując, iż ustawą
z dnia 15 listopada 2016r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2016r. poz. 2102)
wprowadzono do art. 11a ustęp 3a o następującym brzmieniu: "Program, o którym mowa w ust. 1,
może obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw
właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają."
Na podstawie powyższego przepisu gmina uzyskała kompetencję do określenia w rocznych
programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt planów
sterylizacji lub kastracji również zwierząt mających właściciela lub opiekuna. Zmiany te umożliwiają
szerszą i skuteczniejszą walkę z bezdomnością zwierząt.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został przyjęty 13
za, tj. jednogłośnie.
Radny Henryk Ostapkowicz nieobecny podczas głosowania nad w/w projektem uchwały.

Ad.13
Przyjęcie protokołu z odbycia XXVII Sesji Rady Gminy oraz XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Gubin.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXVII Sesji Rady Gminy
oraz XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gubin bez odczytywania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty głosami 13
za przy 1 wstrzymującym.
Radny Henryk Ostapkowicz nieobecny podczas głosowania nad w/w wnioskiem.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XXVII Sesji Rady Gminy oraz XXVIII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gubin, który został przyjęty 13 za, tj. jednogłośnie.
Radny Henryk Ostapkowicz nieobecny podczas głosowania nad w/w protokołem.

Ad.14
Sprawy różne i wolne wnioski.
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Wójt Gminy Gubin poinformował o piśmie, które wpłynęło od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Gubinie, a także zaprosił na Obchody Rocznicowe pod Pomnikiem w Gębicach w dniu 9 września.

Ad. 28
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz.13.00.

Protokołowała:

…………………………

Przewodnicząca Rady Gminy Gubin

……………………………………………
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