Protokół nr V/2011
z przebiegu obrad Sesji Rady Gminy w Gubinie
odbytej dnia 24 lutego 2011 roku

Stan Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 15 radnych.
Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście:
1. Zbigniew Barski
2. Józef Bartkowiak
3. Alicja Antkiewicz
4. Anna Kowaluk
5. Jerzy Kwaśny
6. Bogusława Tulimowska
7. Kwiatkowska Bąk Alicja
8. Mariusz Jankowiak
9. Anna Piecha
10. Alina Maeciniak
11. Dorota Der – Rewiako
12. Joanna Nesterowicz
13. Beata Skowron
14. Halina Żaczek
15. Teresa Wojtowicz Pleszyniak
16. Daria Lidtke
17. Agata Bieńko
18. Elżbieta Smolenkiewicz
19. Maria Majchrzak
20. Piotr Eret
21. Agnieszka Kowalczuk
22. Edyta Zajkowska

Wójt Gminy
Radny Sejmiku Woj. Lub.
Radca Prawny UG
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu
Kierownik Referatu
Inspektor UG
Kierownik ZUK
Księgowa ZUK
Księgowa SP ZOZ
Dyrektor SP ZOZ
Inspektor UG
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Podinspektor UG
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys
sołtys

Stan Rady Gminy to 15-stu radnych, obecność 15 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 15-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 poprzedniej IV sesji
Rady Gminy. Odpowiedzi w imieniu pana 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. Radny Krzysztof Urban – zwrócił się o naprawę drogi przy przystanku PKS w
Kosarzynie;
2. Radny Edward Szafrański – poprosił o interwencję w ENEA w sprawie uprzątnięcia
gałęzi , pozostałych po przycięciu drzew w sąsiedztwie linii energetycznych;
3. Radna Mirosława Strzelbicka – interpelacja złożona na piśmie dotyczy naprawy drogi
Witaszkowo – Kozów.
4. Radny Krzysztof Irisik – interpelacja złożona pisemnie dot. naprawienia usterek lamp
ulicznych w miejscowości Czarnowice.
5. Radny Zbigniew Zygadło – wniósł o przedstawienie sprawozdania z działalności OPS ,
oraz informacji na temat złożonych wniosków unijnych przez OPS.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacja została złożona w formie pisemnej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do punktu 5:
Przedłożenie planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim.
Materiały , przedstawiła pani Alina Marciniak Księgowa SP ZOZ, dokumentacja została
wcześniej zaakceptowana bez uwag przez Komisję Zdrowia Rady Gminy.

Do punktu 6:
Przedłożenie planu rzeczowo – finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki Narkomanii
na rok 2011.
Informacja została przedłożona Radzie, przez panią Jadwigę Kobierecką inspektora
Koordynatora , zgodnie z materiałami , które Radni otrzymali wcześniej.
Rada Gminy przyjęła wyjaśnienia bez uwag.

Do punktu 7:
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gubin na rok 2011.
a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej;
Opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 stycznia 2011
roku przedstawiła pani Anna Kowaluk Skarbnik Gminy. Opinia została dołączona do
niniejszego protokołu jako załącznik.
b. Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy.
• Komisja Zdrowia – opinia pozytywna, złożona przez Przewodniczącego Komisji
radnego Krzysztofa Irisika w formie pisemnej do protokołu.
• Komisja Budżetu – opinia pozytywna, została złożona przez Przewodniczącego
Komisji radnego Szymona Naglika w formie pisemnej do protokołu;
• Komisja Rolnictwa- Przewodniczący Komisji pan Remigiusz Darmach ,
przedstawił pozytywną opinię Komisji ze wskazaniem, aby zarząd Gminy
szukał rozwiązań , które mogłyby skutkować oszczędnościami np. poprzez
prywatyzację ZUK oraz reformę oświaty. Należy podjąć działania aby poprawić
relację pomiędzy wydatkami a przychodami , bo inaczej za rok lub dwa
znajdziemy się w tragicznej sytuacji. Proszę także radnych aby przy składaniu
interpelacji kładli większy nacisk na pomysły jak poprawić sytuację finansową
gminy a mniejszy na roszczenia.
c. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych
Komisji.
Wójt Zbigniew Barski w swoim wystąpieniu wyjaśnił , iż nie zgadza się ze
stanowiskiem Rady w sprawie Orlika, zaproponował aby zrezygnować z realizacji
wszelkich innych inwestycji a zrealizować właśnie Orlika.

d. Dyskusja.
1. Radny Szymon Naglik – radni stoją na stanowisku , aby w ogóle maksymalnie
ograniczyć wydatki majątkowe. Ze względu na fakt, iż nie mamy odpowiednich
dochodów ani zdolności kredytowej powinniśmy oszczędzać. Jeśli chodzi o Orlika,
to nie mamy teraz możliwości zajęcia się tym projektem, są rzeczy ważniejsze jeśli
chodzi o przyszłość gminy;
2. Radny Edward Szafrański – popieram Wójta w dążeniu do budowy Orlika;
3. Radny Stanisław Fudyma – popieram pozyskiwanie srodków unijnych , ale przy
stanie finansów gminy często jest to po prostu mało realne;
4. Radny Remigiusz Darmach – oczywiście zgadzam się z poglądem , że lepiej robić
inwestycje , które potem są refinansowane, ale droga jest taka , ze w pierwszej
kolejności należy zabezpieczyć środki na projekt, potem zrealizować inwestycję a
zwrot jest dopiero po realizacji. Uważam , że nie jest dobrze gdy najpierw
podejmuje się decyzje o przystąpieniu do projektu a potem nie ma się środków na
jego realizację.
5. Pani Anna Kowaluk Skarbnik Gminy – do Skarbnika należy rzetelne przedstawienie
sytuacji finansowej Gminy, nie ulega wątpliwości , że lepiej realizować inwestycje,
które później są refundowane, ale jeśli chodzi o Orlika to nie możemy podpisać
oświadczenia, ze mamy zabezpieczone środki finansowe na inwestycję w oparciu
o wątpliwy kredyt.
e. Głosowanie.
W tym punkcie odbyło się głosowanie nad Uchwałą nr V/15/2011 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2011. Uchwała została przyjęta 14 głosami za , przy jednym głosie
wstrzymującym się .

Do punktu 8:
Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady V sesji rady Gminy.
1. Uchwała nr V/16/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gubin na lata 2011 – 2016 – została przyjęta 15 głosami za , tj. jednogłośnie;
2. Uchwała nr V/17/2011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych – została przyjęta 15
głosami za tj. jednogłośnie;
3. Uchwała nr V/18/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości sprzedanej na rzecz najemcy – została przyjęta 11 głosami za, 1 głosie
przeciw i przy 3 głosach wstrzymujących się .

Do punktu 9:
W tym punkcie porządku obrad Sesji Rady Gminy przystąpiono do rozpatrzenia i przyjęcia
protokołu z odbycia i przebiegu IV 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 15 głosami za
tj. jednogłośnie.
Do punktu 10:
Sprawy różne, wolne wnioski
1. Radny Edward Szafrański – proszę o przekazanie 1% podatku na leczenie mojego
kolegi strażaka;
2. Sołtys Edyta Zajkowska – proszę o wypłatę środków z funduszu sołeckiego najpóźniej
w miesiącu czerwcu

Na tym ten punkt porządku obrad został zakończony.

Wobec wyczerpania się porządku obrad , o godzinie 12.16 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął V Sesję.
Z obrad i przebiegu Sesji został sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
Przewodniczącego Rady Gminy oraz protokołującego obrady.
JM/DL

Protokołujący

Przewodniczący

