Protokół nr XXXI/2017
z przebiegu obrad XXXI Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 30 października 2017r.
w Sali Narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 11 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 XXXI
Sesji Rady Gminy Gubin o godz. 12.00. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych
obecnych jest 11 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub
ustalenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin poinformowała, że na Sesji Rady obecny jest Starosta
Powiatu Krośnieńskiego Mirosław Glaz, który prosił o zajęcie głosu w sprawie szpitala, radni nie
wnieśli uwag. Przewodnicząca Rady poprosiła aby w tym punkcie Starosta Powiatu Krośnieńskiego
zabrał głos.
Starosta Powiatu Krośnieńskiego Mirosław Glaz poinformował o sytuacji szpitala, spółka
została powołana 13 stycznia 2017r. i działa na obiektach krośnieńskich a także na obiektach
gubińskich. W chwili obecnej na obiektach gubińskich prowadzona jest działalności nocnoświątecznej pomocy oraz Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Istnieje jednak duży problem
z uruchomieniem oddziału wewnętrznego, po rozmowach z dr Zbigniewem Zdónkiem uzgodnili,
że jest możliwość prowadzenia oddziału wewnętrznego przez SP ZOZ Stargard Gubiński. Brak kadry
lekarskiej uniemożliwia spółce prowadzenia oddziału wewnętrznego w Gubinie, jeżeli dr Zdónek
pozyska lekarzy to Starosta skłonny jest oddać oddział wewnętrzny bez dodatkowych opłat oprócz
opłat eksploatacyjnych i czynszu - to będzie trzeba uiścić. Szpital w Gubinie zdaniem Starosty
przygotowany jest do funkcjonowania, odział wewnętrzny został wyremontowany, brak jest kadry
lekarskiej. Po rozmowie z Wójtem, stwierdziliśmy, że zadanie to jest bardzo trudne zarówno pod
względem kadrowym jak i finansowym.
Dr Zbigniew Zdónek poinformował, iż podjął się próby uruchomienia oddziału wewnętrznego
w Gubinie działającym przy SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim, przy tym że SP ZOZ działa już 5
poradni specjalistycznych. Kadra lekarska z którą rozmawiał składa się z lekarzy specjalistów,
działałyby w tym oddziale trzy pododdziały: kardiologiczny, endokrynologiczny, diabetologiczny,
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w planach jest około 40 – 45 miejsc dla pacjentów. W ramach kontraktu po przeliczeniu wydatków
z uwzględnieniem wynagrodzenia dla lekarzy i pielęgniarek koszty bilansują się.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował o tym, że powinniśmy zastanowić się nad
tą propozycją. Jednak oczekujemy konkretnych wyliczeń abyśmy mogli podjąć decyzję, która przede
wszystkim pomoże, a nie zaszkodzi. Prowadzenie szpitala należy do zadań powiatu a nie gminy.
Gmina ma za zadanie zapewnić opiekę podstawową swoim mieszkańcom. Oczekujemy od dr Zdónka
by przygotował konkretny plan wydatków, który zagwarantuje, że utrzymanie oddziału wewnętrznego
nie pogrąży gminę finansowo.
Radny Marian Adamczyk odniósł się do sprawy, informują o swojej obawie dopłacania
do oddziału wewnętrznego, ponieważ jeśli organem prowadzącym będzie gmina to w razie kłopotów
finansowych szpitala gmina pokrywa koszty utrzymania, tak jak jest to w SP ZOZ. Musimy mieć
konkretne wyliczenia, ponieważ jest to trudne wyzwanie dla gminy.
Radny Waldemar Gromek zdał pytanie dotyczące wsparcia finansowego, partycypowanie
w kosztach innych gmin, które będą korzystać z tego oddziału. Starosta Powiatu Krośnieńskiego
odniósł się do pytania radnego informując, że niestety nie będzie takiej możliwości, muszą liczyć
tylko na swój budżet gminy, chyba że inne gminy zdecydują się przeznaczyć jakąś kwotę na zakup
sprzętu, ale innej możliwości nie będzie.
Przewodnicząca zaproponowała aby przeanalizować koszty i wrócić do sprawy.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin przedstawiła proponowany porządek obrad. Następnie
przedstawiła 2 wnioski Wójta Gminy: pierwszy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r., który został przyjęty 11 przy
1 wstrzymującym oraz drugi wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego
zagospodarowania majątku zespołu szkół, wniosek został przyjęty jednogłośnie. Po zgłoszonych
i

przegłosowanych

wnioskach Przewodnicząca poddała

pod głosowanie

porządek obrad

z naniesionymi zmianami, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu mieszkańca gminy Pana Eugeniusza
Świderskiego. Pan Eugeniusz Świderski poinformował radnych o działaniach Ochotniczej Straży
Pożarnej w Strzegowie podczas ostatniej nawałnicy jaka przeszła przez teren gminy, jedyną strażą,
która nie wyjechała do działania była jednostka ze Strzegowa. Część gminy w której leży miejscowość
Strzegów została podczas tej wichury odcięta od prądu, wody, drzewa leżały połamane na drogach
co utrudniło dojazd do miejscowości oraz przemieszczenie się do następnej. Mieszkanka
poinformowała Gminnego Komendanta OSP o połamanych z drzewach, a także zadała pytanie
dlaczego straż nie wyjeżdża, na to uzyskała odpowiedz, że nie ma do tego osoby kompetentnej.
Mieszkańcy czują się zagrożeni w związku z niezaangażowaniem ochotniczej straży w tego typu nagłe
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i niebezpieczne sytuacje. O nawałnicy jaka przeszła pojawiły się informacje poprzez sms, a także
w mediach. Mieszkańcy we własnym zakresie zaangażowali się w prace usuwania zniszczeń
po nawałnicy. Rodzi się pytanie gdzie jest straż ze Strzegowa która ochotniczo powinna pomagać
ludziom w niebezpieczeństwie.
Wójt Gminy poinformował, że Straże OSP Markosice, Starosiedle, Chlebowo oraz Bobrowice
pomogły w udrażnianiu dróg i podziękował strażakom za pomoc. Niestety Straż OSP Strzegów
faktycznie nie wyjechała na pomoc w niwelowaniu szkód i zniszczeń. Jest to naprawdę przykre,
że doszło do takiej sytuacji.
Radny Waldemar Gromek stwierdził, że sprawą trzeba zająć się na następnej komisji budżetu.

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Kierownik Referatu UG Beata Hajducka UG udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych a także wnioski sołtysów, poinformowała, iż na ostatniej sesji radna Mirosława Strzelbicka
składała interpelację w sprawie położenia kostki na cmentarzu w Stargardzie Gubińskim, informuję,
że ekipa budowlana gminy wykonuje inne prace związane z budową dróg i chodników na terenie
gminy Gubin. Do końca roku przy sprzyjającej pogodzie planujemy na razie utwardzić drogę
na cmentarzu. Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie położenia kostki
w miejscowości Chlebowo, informuję, iż na obecną chwilę posiadamy informację, że złożony wniosek
na dofinansowanie budowy drogi w Chlebowie przeszedł weryfikacje i uzyskał pozytywną opinię.
Kolejną interpelację złożył

radny Waldemar Gromek w sprawie

naprawy drogi powiatowej

w Żytowaniu w kierunku drogi wojewódzkiej nr 138 oraz skrzyżowaniu drogi w Drzeńsku Wielkim,
a także droga wewnętrzna prowadząca do remizy strażackiej w miejscowości Drzewsk Wielki, radny
został poinformowany, że jeśli sołectwo dysponuje środkami funduszu sołeckiego to można zakupić
tłuczeń i drogi zabezpieczyć. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to otrzymujemy informacje, że nie
posiadają środków na naprawę dróg.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski odpowiedział, na interpelację radnego Leszka
Tomaszewicza, który złożył interpelację w sprawie planowanej inwestycji w okolicach wsi
Przyborowie

-

wybudowanie

kompostowni,

która

zajmuje

się

przetwarzaniem

osadów

z oczyszczalni ścieków w granulat, który miałyby być udostępniany darmowo rolnikom. W tym celu
odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy, która miałaby budować kompostownie. Inwestor
wyjaśnił wszelkie problemy i obawy pana radnego, a także odpowiadał na pytania mieszkańców.
Podczas tego spotkania został ustalony wyjazd w miesiącu listopadzie do najbliższej kompostowni tej
firmy, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli zobaczyć na czym polega działalność firmy. Wójt
Gminy Gubin poinformował radnego Tomaszewicza, że odpowiedź pisemna zostanie udzielona
w terminie późniejszym, ponieważ Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
przebywa w obecnej chwili na urlopie.
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Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie:
a) Naprawy dróg gminnych w miejscowości Gubinek, w szczególności naprawy odcinka drogi
do posesji nr 1 p. Bartos, oraz zgłosił problem z dojazdem do p. Kiwert - wystające krzaki,
problemem są tez dziury w drodze bitumicznej.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
a) Naprawy drogi w miejscowości Węgliny biegnącej przy budynku PGR prowadzącej dalej do
hydroforni, droga jest rozjeżdżona.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:
a) Problem z melioracją w miejscowości Wałowice, poziom wody w rowach opadł ale w czasie
silnych opadów deszczu one nadal nie spełniają roli odwodnienia.
Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie:
a) Powalonych drzew przy ośrodku zdrowia w Stargardzie Gubińskim podczas ostatniej wichury.
Radny Remigiusz Darmach złożył interpelację w sprawie:
a) Pisma, które złożył i oczekuje odpowiedzi na następnej sesji.
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a) Pozatykanych

przepustów

w

miejscowości

Późna,

prośba

Pana

Łukaszewicza

o udrożnienie tych przepustów.
b) Naprawy dróg gminnych w miejscowości Późna.

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Późna
a) naprawa przystanku w miejscowości Późna,
b) naprawa dróg w miejscowości Późna,
c) naprawa drogi z Późnej do Strzegowa, droga boczna gminna.

Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
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Wójt Gminy Gubin przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym były
to m.in. spotkania z mediami, realizacja projektu w szkołach pod nazwą ”Rozwijamy kompetencje
uczniów szkół w Gminie Gubin” wartość projektu 261 351 zł, uczestnictwo w balu Seniora, spotkanie
z burmistrzem w sprawie oddziału wewnętrznego oraz zaangażowania miasta w/w sprawę, podpisane
zostały trzy umowy w Urzędzie Marszałkowskim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w m. Starosiedle oraz Kujawa, łącznie powstanie około 130 oczyszczalni. Złożyliśmy także wniosek
o dofinansowanie drogi w Chlebowie.
W tym punkcie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej sejmiku wojewódzkiego Annie
Chinalskiej.

Radna

Sejmiku

Wojewódzkiego

poinformowała,

że

w

ramach

projektu

„Szerokopasmowe Lubuskie” przeprowadzono 129, 5 km sieci światłowodowej, sieć została
doprowadzona do szaf , a bezpośrednio z nich powinna zostać doprowadzona do domu. Teraz chodzi
o ostatnią milę, czyli szybki Internet rozprowadzony kablem do domów. Projekt ten wygrała firma
Orange Polska, która doprowadzi Internet, telefon oraz telewizję. Przyłączenie to nastąpi w ciągu 3 lat
do 540 gospodarstw na terenie Gminy Gubin. Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski poinformował,
iż wiemy o tej sytuacji i poczynieniach w tej sprawie, ponieważ wystosowaliśmy do tej firmy listy
z podpisami mieszkańców. Czekamy na informację z firmy Orange Polska kiedy zaczną prace.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło
9 interpelacji, na które dziś radni uzyskali odpowiedz, wpłynęły 4 wnioski o wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał, dziś je omawialiśmy i wprowadzaliśmy pod obrady sesji.
Wpłynęło również pismo w sprawie podjęcia apelu dotyczącego szpitala w Krośnie Odrzańskim.
Przewodnicząca Rady pełniła również dyżury w Gminie Gubin, a także reprezentowała Radę Gminy
na Balu Seniorów w Kostrzynie.

Ad.8
Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia.
Przewodnicząca Rady przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych, poinformowała
o nieprawidłowościach jakie wykryła podczas analizy, a także odczytała analizę Urzędu Skarbowego.
Wójt Gminy Gubin przedstawił analizę oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich
złożenia, poinformował, iż wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie, na prawidłowych
drukach z zachowaniem prawidłowej formuły.
O godz.13.20 obrady opuścił radny Leszek Tomaszewicz oraz radna Mirosława Strzelbicka.

Ad .9
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Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za I półrocze 2017r.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Zbigniew Zaroda

przedstawił sprawozdanie Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy za I półrocze 2017r., informując o ilości posiedzeń a także
przeprowadzonych kontrolach w tym okresie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10
Przedstawienie sprawozdań komisji stałych Rady Gminy za I półrocze 2017r.
Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy przedstawili sprawozdania ze swoich komisji,
informując o ilości posiedzeń a także omawianych sprawach jakie dotyczyły komisję.
Sprawozdania poszczególnych komisji stanowią załącznik do protokołu.

Ad.11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Starosiedlu.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały w/w sprawie został omawiany
na komisjach stałych Rady Gminy, radnie nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty
ZA- 9 radnych
Przeciw- 0
Wstrzymało się - 0

Ad. 12
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Chlebowie, w skład którego wchodzi sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Danuty Siedzikówny „Inki” i Publiczne Gimnazjum im. Danuty Siedzikówny „Inki”
w Chlebowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Chlebowie.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały w/w sprawie został omawiany
na komisjach stałych Rady Gminy, radnie nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty
ZA- 9 radnych
Przeciw- 0
Wstrzymało się - 0
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Ad.13
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Grabicach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa
w Grabicach z filią w Strzegowie i Publiczne Gimnazjum w Grabicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Grabicach z filią w Strzegowie.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały w/w sprawie został omawiany
na komisjach stałych Rady Gminy, radnie nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty
ZA- 9 radnych
Przeciw- 0
Wstrzymało się – 0

Ad.14
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół w Czarnowicach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bieżycach oraz Publiczne Gimnazjum im. Weteranów walk o Wolność i Niepodległość
Ojczyzny w Czarnowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarnowicach.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały w/w sprawie został omawiany
na komisjach stałych Rady Gminy, radnie nie wnieśli uwag do projektu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty
ZA- 9 radnych
Przeciw- 0
Wstrzymało się – 0

Ad.15
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami miejscowości Wałowice celem ustalenia dla części wsi Wałowice nazwy „Kolonia
Wałowice” o statusie „kolonia”.
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały, informując o potrzebie podjęcie takiej
uchwały aby poczynić dalsze kroki w tej sprawie. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o zmianę nazwy
dla części Wsi Wałowice.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w sprawie, który został
przyjęty
ZA- 9 radnych
Strona 7 z 9

Przeciw- 0
Wstrzymało się – 0

Ad.17
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 w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem 9 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad.17
Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
Sołectwa:
a) Kujawa
b) Żytowań
c) Chlebowo
Kierownik Referatu UG Agnieszka Nowicka przedstawiła Radzie Gminy wnioski jakie
zakwestionował Wójt Gminy, wnioski te nie spełniały wymogów formalnych, o których mowa
w ustawie o funduszu sołeckim z 2014r. Poza tym Sołectwa przeznaczyły bardzo dużo środków
na imprezy integracyjne. Na zebraniach wiejskich sołectwa poprawiły wnioski, ale niestety nie może
już rozpatrzyć je wójt tylko rada gminy tak nakazuje ustawa. Wniosek Sołectwa Kujawa oraz Żytowań
spełnia wymogi, natomiast wniosek Sołectwa Chlebowa wpłynął po wyznaczonym ustawowym
terminie w związku z tym rada gminy powinna odrzucić dany wniosek.
Radny Marian Adamczyk początkowo był za odrzuceniem wniosku Chlebowa, natomiast
później zmienił zdanie i zagłosował za pozostawieniem wniosku.
Wójt Gminy informował, o złamaniu prawa i konsekwencjach dla budżetu ponieważ wniosek
który wpłynął po terminie powinien zostać odrzucony tak nakazuje ustawa, w innym przypadku
gmina nie uzyska zwrotu z budżetu państwa, środki będą wydatkowane w 100% z budżetu gminy.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wnioskami Sołectw, Kujawa oraz Żytowań
jednogłośnie, natomiast Chlebowo 9 ZA, tj. jednogłośnie.
Rada Gminy podjęła decyzje o realizacji i przyjęcia wniosku Sołectwa Chlebowo.
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Według ustawy o funduszu sołeckim z 2014r. rozstrzygnięcie Rady Gminy jest wiążące dla Wójta
Gminy.

Ad.18
Przyjęcie protokołu z odbycia XXX Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXX sesji Rady Gminy bez
odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty głosami 8
za przy 1 wstrzymującym.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XXX sesji Rady Gminy bez odczytania, który
został przyjęty 9 za, tj. jednogłośnie.

Ad. 19.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Dyrektorzy szkół złożyli wniosek aby w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący wniosków i
zapytań kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gubin oraz dyrektorów szkół.

Ad. 20.
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz.15.00.
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