Protokół nr III/2010
z przebiegu obrad Sesji Rady Gminy w Gubinie
odbytej dnia 30 grudnia 2010 roku

Stan Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 14 radnych, nieobecny:
- radny Krzysztof Urban.
Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście:
1. Zbigniew Barski
2. Alicja Antkiewicz
3. Anna Kowaluk
4. Jerzy Kwaśny
5. Krystyna Kozłowska
6. Wanda Łakoma
7. Leonard Tumiłowicz
8. Józef Mazurek
9. Bogusława Tulimowska
10. Aldona Robowska
11. Kwiatkowska Bak Alicja
12. Mariusz Jankowiak
13. Jakub Piekarczyk
14. Anna Piecha
15. Wioletta Wieroszko
16. Dorota Szynkura
17. Wiesław Hajnas
18. Wanda Rogielska
19. Agata Bieńko
20. Małgorzata Czernik
21. Urszula Peron

Wójt Gminy
Radca Prawny UG
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu
Kierownik Referatu
Kierownik Referatu
Sekretarz Gminy
Inspektor UG
Kierownik Referatu
Kierownik OPS
Inspektor UG
Kierownik ZUK
Kierownik UG
Księgowa ZUK
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys

Stan Rady Gminy to 15-stu radnych, obecność 14 radnych sprawia, iż Sesja Rady Gminy jest
prawomocna do podejmowania wszelkich uchwał, decyzji oraz ustaleń.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.

Do punktu 1:
O godzinie 10.35 Przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Zygadło, dokonał otwarcia obrad
Sesji Rady Gminy oraz powitał wszystkich obecnych radnych i zaproszonych gości.
Stwierdził, iż przy obecności 14-stu radnych Sesja Rady Gminy jest w pełni prawomocna do
podejmowania wszelkich uchwał, decyzji oraz ustaleń. Porządek obrad został przyjęty przez
aklamację.
Do punktu 2:
W punkcie tym przedstawiono odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzednich I i II sesji
Rady Gminy. Odpowiedzi w imieniu pan Wójta Zbigniewa Barskiego udzielił pan Jerzy
Kwaśny – Kierownik Ref. UG. Uwag do udzielonych odpowiedzi nie było, zostały one przyjęte
do akceptującej wiadomości Rady Gminy.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radna Mirosława Strzelbicka – interpelacje zostały złożone w formie pisemnej i
zostały załączone do protokołu. Radna zwróciła się z wnioskami o:
• zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na remont świetlicy w Stargardzie
Gub;
• Poparcie programu zdrowotnego dot. szczepień przeciw grypie osób powyżej
70 roku życia;
• zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na zakup kontenerów do
segregacji odpadów.
2. Radny Krzysztof Irisik :
• budowa szamba przy świetlicy w Czarnowicach;
• zwrócił się o zabezpieczenie odwodnienia drogi przy świetlicy w Czarnowicach;
3. Radny Stanisław Fudyma – interpelacja została złożona w formie pisemnej i stanowi
załącznik do protokołu. Radny poruszył następujące sprawy:
• remont mostu w miejscowości Pleśno;
• budowa kolektora kanalizacyjnego w miejscowości Sękowice;

4. Radny Edward Szafrański :

• wymiana okien w szkole w Wałowicach;
5. Radny Leszek Tomaszewicz –
• zwrócił uwagę na konieczność uprzątnięcia plakatów wyborczych w Gminie;
• prosił o interwencje w sprawie odśnieżania drogi powiatowej Łazy – Dobre;
• poruszył temat odśnieżania dróg gminnych.
6. Radny Remigiusz Darmach :
• zaproponował utworzenie nowych sołectw np. w miejscowości Sieńsk.
7. Radny Zbigniew Zygadło – złożył interpelację na piśmie, z wnioskiem o
przedstawienie kalkulacji dowozów dzieci do placówek oświatowych.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została złożona
na ręce Przewodniczącego Rady pana Zbigniewa Zygadło w formie pisemnej i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Do punktu 5:
Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady III sesji Rady Gminy.
1. Uchwała nr III/5/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin –
została przyjęta 14 głosami za tj. jednomyślnie;
2. Uchwała nr III/6/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – została
przyjęta 14 głosami za tj. jednomyślnie;
3. Uchwała nr III/7/2010 w sprawie określenia stawe3k dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego – została przyjęta 13 głosami za , przy 1 głosie
wstrzymującym się;
4. Uchwała nr III/8/2010 w sprawie wydatków niewygasających budżetu gminy – została
przyjęta 14 głosami za tj. jednomyślnie;
5. Uchwała nr III/9/2010 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/34/2003 Rady Gminy w
Gubinie z dnia 27 sierpnia 2003, w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w
Czarnowicach – została przyjęta 13 głosami za , przy 1 głosie wstrzymującym się;
6. Uchwała nr III/10/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

funkcjonowania – została przyjęta 13 głosami za , przy 1 jednym głosie
wstrzymującym się.
Do punktu 6:
W tym punkcie porządku obrad Sesji Rady Gminy przystąpiono do rozpatrzenia i przyjęcia
protokołu z odbycia i przebiegu II Sesji Rady Gminy. Radny Senior Stefan Turowski
wnioskował aby protokół przyjąć bez jego zbędnego odczytywania. Pan Przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Zygadło poddał wniosek pod głosowanie i został on przyjęty 13 głosami za i
1 głosie przeciwnym.
Do punktu 7:
Sprawy różne , wolne wnioski i komunikaty.
1. Radny Leszek Tomaszewicz – wniósł aby, światło w latarniach ulicznych w okresie
zimowym paliło się całą noc;
2. Wanda Rogielska sołtys wsi Jazów – należy wymienić lampę nr 5 w Jazowie bo jest
wadliwa;
3. Radna Mirosława Strzelbicka – sprawa sprzedaży budynku ( świetlicy) w Chociejowie;
4. Agata Bieńko sołtys wsi Dobrzyń – lampa nr 27 i 29 są wadliwe należy je wymienić;
5. Radny Zbigniew Zygadło – kiedy zostanie uzupełniona poczta elektroniczna.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godzinie 12.05 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął III Sesję.
Z obrad i przebiegu Sesji został sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
Przewodniczącego Rady Gminy oraz protokołującego obrady.
JM/DL

