Protokół nr XXXII/2017
z przebiegu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 29 listopada 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 XXXII
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.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad. Następnie
przedstawiła

wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały

dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. Wniosek został poddany pod
głosowanie i przyjęty głosami 11 tj. jednogłośnie. Po zgłoszonych i przegłosowanych wnioskach
Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z naniesionymi zmianami, porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Kierownik Referatu UG Beata Hajducka odpowiedziała na interpelacje złożone na ostatniej
sesji Rady Gminy.
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 problemu z dojazdem do p. Kiwert, wystające krzaki,
problemem są też dziury w drodze bitumicznej.
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Odp.

Z

uwagi

na

prowadzone

prace

związane

z

budową

odcinków

dróg

w m. Komorów, Czarnowice oraz chodnika w m. Wałowice prace związane z naprawą
pozostałych dróg zostały wstrzymane. W chwili obecnej przystępujemy do naprawy
problemowych odcinków dróg gminnych.
Zakrzaczenia zostaną usunięte w dniu dzisiejszym.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie:
a)

Naprawy drogi w miejscowości Węgliny biegnącej przy budynku PGR prowadzącej dalej
do hydroforni, droga jest rozjeżdżona.
Odp.

Tak

jak

w

przypadku

zgłoszenia

Pana

Radnego

Fudymy

-

z

uwagi

na prowadzone prace związane z budową odcinków dróg w m. Komorów, Czarnowice oraz
chodnika w m. Wałowice prace związane z naprawą pozostałych dróg zostały wstrzymane.
W chwili obecnej przystępujemy do naprawy problemowych odcinków dróg gminnych.
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 spełniają rolę odwodnienia.
Odp. Pan Miłosz Jasek.
Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie:
a) Problem powalonych drzew przy ośrodku zdrowia w Stargardzie Gubińskim podczas ostatniej
wichury.
Odp. Drzewa zostały pocięte. Pozostałe gałęzie oraz karpy korzeniowe zostaną usunięte przy
pracach wykonywanych na cmentarzu w Stargardzie Gubińskim.
Radny Remigiusz Darmach złożył interpelację w sprawie:
a) Pisma, które złożył i oczekuje odpowiedzi na następnej sesji.
Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie:
a)

pozatykane

przepusty

w

miejscowości

Późna,

prośba

Pana

Łukaszewicza

o udrożnienie tych przepustów.
b)

naprawa dróg gminnych w miejscowości Późna.
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.
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Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje Radnych:
1. Radna Mirosława Strzelbicka – wniosła interpelację w sprawie wyrównania drogi
na odcinku Łomy/Dobre
2. Radny Stanisław Fudyma – wniósł interpelację w sprawie drogi w Sękowicach,
dla której zaplanowana jest modernizacja (kostka brukowa), ale na chwilę obecną jest
całkowicie nieprzejezdna
3. Radna

Kamila

Kurczak

–

zgłosiła

problem

z

niewidocznym

przejazdem

na skrzyżowaniu Markosice i Sadzarzewice – odcinek tej drogi ma ograniczoną
i utrudnioną widoczność ze względu na narost dużych krzaków; również wspomniała o stanie
drogi w Sękowicach, o której mówił wcześniej Radny Stanisław Fudyma
4. Radny Zbigniew Zaroda – złożył interpelację w sprawie rynny, kosza ściekowego oraz
odpadającego tynku na budynku świetlicy, jest za wysoko by mógł sam naprawić
5. Radna Mirosława Strzelbicka – złożyła interpelację w sprawie problemu związanego
z brakiem odpływu wody na pasie drogi wojewódzkiej na początkowym jej odcinku
w m. Stargard Gubiński
6. Radny Remigiusz Darmach - ponownie poruszył sprawę wodociągu (już była interpelacja
w tej sprawie)

Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
1. Zbigniew Lider Sołtys wsi Przyborowice-Dobre - poruszył temat nieregularnego wywozu
śmieci, śmieciarki nie pojawiają się w wyznaczonych terminach. Został poinformowany,
że sytuacja w najbliższym czasie powinna się uregulować.
2. Zbigniew Zaroda Sołtys wsi Węgliny– złożył wniosek w sprawie uregulowania działania
oświetlenia, lampy świecą od 17 do 6 - niepotrzebnie świecą w godzinach nocnych podczas
gdy rano, jak jest jeszcze ciemno a mieszkańcy udają się do pracy czy szkoły, są wyłączone.

Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Wójt Gminy Gubin przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym były
to m.in. rozwiązywanie wszelkich problemów i podejmowanie działań związanych z poprawą
funkcjonowania wywozów śmieci na terenie gminy, zorganizowanie wraz z Wójtem Gminy Brody R.
Kowalczykiem

spotkania

ze

Starostą

żarskim

oraz

Wicestarostą

krośnieńskim
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w sprawie remontu odcinków dróg powiatowych Węgliny-Kumiałtowice, Mielno-Janiszowice,
na którym ustalono, że w 2018 roku sporządzona zostanie dokumentacją dotycząca naprawy ww.
odcinków dróg, a także zostanie złożony wniosek w imieniu czterech samorządów w ramach
Programu

Przebudowy

Dróg

Lokalnych.

Wójt

poinformował

także

o rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa z Budoradza, który do czasu wyboru nowego kandydata pełni
nadal swoje obowiązki. W okresie międzysesyjnym zaplanowany był także wyjazd informacyjny
związany z planami powstania kompostowni w m. Przyborowice. Niestety Wójt poinformował,
że zmuszony był do kolejnego przekładania terminu wyjazdu z powodu braku chętnych osób.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło
6 interpelacji, na które Radni otrzymali dzisiaj odpowiedzi. Nie było żadnych skarg. Do Biura Rady
wpłynęło także pismo od OSP Drzeńsk Wielki w sprawie remontu budynku OSP oraz świetlicy, pismo
zostało skierowanie na Komisję Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa i Porządku celem omówienia
i podjęcia decyzji. Przewodnicząca Rady poinformowała również, że w okresie międzysesyjnym
otrzymała projekt budżetu Gminy Gubin na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. Odbywała
także spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach remontów dróg.

Ad.9
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Gubin za rok szkolny
2016/2017.
Pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Fiedorowicz przedstawiła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Gubin za rok szkolny 2016/2017.
W/w informacja omawiana była na komisjach stałych Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w informację, która została przyjęte 10
Za przy 1 wstrzymującym.

Ad .10
Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018r. oraz podjęcie uchwały w/w sprawie.
Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga
Kobierecka przedstawiła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018r. W/w Program radni szczegółowo omawiali na komisjach stałych rady gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r., który został przyjęty 10
Za przy 1 wstrzymującym.
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Ad.11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Gubin.
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie
regulaminu dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze
Gminy Gubin informując, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j.) rada gminy uchwala
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego
oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
4) warunki przyłączania do sieci,
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych,
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego
przyłącza,
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany

informacji

dotyczących

w

szczególności

zakłóceń

w

dostawie

wody

dostarczania

wody

i odprowadzaniu ścieków,
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Ponieważ

obowiązujący

na

terenie

Gminy

Gubin

regulamin

i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą Nr XLVI/163/2002 Rady Gminy Gubin
z dnia 9 października 2002 r. oraz uchwała nr XXX/97/2005 z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca
uchwałę Rady Gminy Gubin w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków
Gminy Gubin uległ dezaktualizacji, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w, który został przyjęty 10 ZA przy
1 wstrzymującym.
Ad.12
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Gubin dotacji
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania "Zakup agregatu
prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Chociejowie, Gmina Gubin".
Kierownik Referatu UG Miłosz Jasek przedstawił i

uzasadnił projekt

uchwały

w sprawie przyjęcia przez Gminę Gubin dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację
zadania "Zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Chociejowie, Gmina Gubin"
informując, iż 6 listopada br. Gmina Gubin złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wniosek o dofinansowanie zadania „Zakup agregatu
prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Chociejowie, Gmina Gubin". Wniosek jest
w trakcie oceny. Warunkiem otrzymania dofinasowania jest realizacja zadania w 2017r.
Zadanie należy rozliczyć w tym samym roku. Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku
właściwego i rozliczenia jest Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia dotacji ze środków
finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu. Z uwagi, że w przypadku
uzyskania dofinansowania termin na złożenie wniosku właściwego będzie bardzo krótki proponuje się
podjąć niniejszą uchwałę.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w, który został przyjęty 10 ZA przy
1 wstrzymującym.

Ad. 13
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy
Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Fiedorowicz przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018” informując, iż Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy zobowiązana jest
do corocznego uchwalania programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
uchwalenie programu musi nastąpić w terminie nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego
okres jego obowiązywania. Projekt programu uchwalany jest po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych, których sposób przeprowadzania szczegółowo określa Uchwała Nr XV/57/2011 Rady
Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
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Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Gubin upoważnia Wójta Gminy Gubin
do ogłoszenia, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz do zawarcia umów
wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych na rok 2018. W związku z powyższym
podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w, który został przyjęty 10 ZA przy
1 wstrzymującym.

Ad.14
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Rady Gminy Gubin
Nr XXI/136/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd
Gminy Gubin.
Kierownik Referatu UG przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały o zmianie Uchwały Rady
Gminy Gubin Nr XXI/136/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
przez Urząd Gminy Gubin informując, iż reforma sytemu oświaty dokonana ustawą z dnia 14.12.2016
r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2016r., poz.446 t.j. ze zm.)
skutkowała przekształceniem szkół prowadzonych przez Gminę Gubin w ośmioletnie szkoły
podstawowe. Stosownie do treści art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (DZ. U. 2017.1875 t.j.) Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych,
o których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.
W tym stanie rzeczy, koniecznym jest dostosowanie Uchwały Nr XXI/136/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Gubin
w zakresie określenia jednostek obsługiwanych do obowiązującego porządku prawnego.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w, który został przyjęty 10 ZA przy
1 wstrzymującym.

Ad.16
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości .
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały informując
o potrzebie podjęcia uchwały z nowymi stawkami podatku a także przedstawiła jak stawki podatku
kształtują się w województwie lubuskim.
Radni nie wnieśli uwag.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w/w, który został przyjęty 9 ZA przy
2 wstrzymujących.

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, który został przyjęty 11 ZA,
tj. jednogłośnie.

Ad.26
Przyjęcie protokołu z odbycia XXXI Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXXI sesji Rady
Gminy bez odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego który został przyjęty głosami 10
za przy 1 przeciw.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XXXI sesji Rady Gminy bez odczytania, który
został przyjęty 11za, tj. jednogłośnie.

Ad. 28.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Sekretarz Gminy poinformowała radnych o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących zmiany
nazwy części wsi Wałowice nazwy „Kolonia Wałowice”.

Ad. 28
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz.15.00.
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