Protokół nr VII/2011
z przebiegu obrad Sesji Rady Gminy w Gubinie
odbytej z dnia 29 marca 2011r.

Stan Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 14 radnych.
Nieobecny – Leszek Tomaszewicz
Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście:
1.Zbigniew Barski
2. Alicja Antkiewicz
3. Anna Kowaluk
4. Krystyna Kozłowska
5. Aldona Robowska
6. Bogusława Tulimowska
7. Jerzy Kwaśny
8. Józef Mazurek
9. Alicja Kwiatkowska Bąk
10. Joanna Nesterowicz
11. Daria Lidtke
12. Edyta Puchałko
13. Elżbieta Patek
14. Ewa Biesiadecka
15.Agnieszka Kowalczuk
16. Małgorzata Czernik
17. Edyta Zajkowska
18. Wojciech Trólka

Wójt Gminy
Radca prawny UG
Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu UG
Kierownik OPS
Kierownik Referatu UG
Kierownik Referatu UG
Inspektor UG
Inspektor UG
Inspektor UG
Podinspektor UG
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 i ustaleń.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności radnych i gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.

Do punktu 1
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył sesje o 10:30, stan radnych 15, obecnych 14. Sesja
Rady Gminy jest prawomocna do podejmowania uchwał, decyzji i ustaleń.
Przewodniczący Rady Gminy przywitał Radnych, Wójta, pracowników Gminy oraz
wszystkich gości, poinformował że Sesja Rady Gminy jest nagrywana , następnie przedstawił
porządek obrad, w którym złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez:
1)rozpatrzenie i przyjęcie stanowiska w pkt.6 na nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy 31
marca 2011r. o godz.14.00.
2) po wyczerpaniu porządku obrad wyjazd Radnych do szkoły w Chlebowie na wniosek
dyrektora szkoły w Chlebowie pani Andrzejewskiej i radnej Anny Durawy,
Uwagę do porządku obrad wniósł Radny Remigiusz Darmach – co było przyczyną
przesunięcia pkt.6 na następną nadzwyczajna Sesję rady Gminy.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło – wyjaśnienia złożę w
momencie interpelacji.
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami za tj. jednogłośnie.

Do punktu 2
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kwaśny
Jerzy Kwaśny –podczas ostatniej sesji zgłoszono cztery interpelacje
1) radny Krzysztof Urban - w sprawie wykończenia drogi, chciałbym stwierdzić, że została
wykonana.

2) radna Mirosława Strzelbicka – zwrócono się do powiatu o naprawę drogi Witaszkowo –
Kozów, w tej sprawie pisaliśmy pismo i od dzisiaj przez trzy dni droga jest naprawiana.
3) radny Krzysztof Irisik – naprawa lamp w Czarnowicach, która opóźniła się z powodu
niesprawnego dźwigu.
4) radny Edward Szafrański – ścięte gałęzie po ENEI, zostały pozbierane we własnym
zakresie.

Do punktu 3
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Ryszard Eret złożył dwie interpelację.
1) zwracam się do Pana Wójta i pracowników urzędu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
oraz stan dróg w naszej gminie o rozpatrzenie wniosku poprawy stanu nawierzchni ulicy
Ogrodowej oraz Długiej w miejscowości Jaromirowic. Stan nawierzchni tych dróg daje dużo
do życzenia. Obecna nawierzchnia piach, wystające cegły liczne nierówności oraz dziury
wręcz zagraża bezpieczeństwu korzystających z nich uczestników ruchu. Droga ta podczas
opadów deszczu zmienia się w błotnistą przeprawę co w znacznym stopniu pogarsza jej stan i
sprawia, iż przejście po tej ulicy jest to po prostu brodzie w błocie. Mając na uwadze obecną
ciężką sytuację finansowa gminy, zwracam się do pana Wójta, szanownych Radnych o
rozpatrzenie wniosku poczynienia kilku niniejszych inwestycji w naszej gminie niż budowa
kolejnej świetlicy wiejskiej, którą trzeba będzie utrzymać. Co jeszcze w większym, znacznym
stopniu osłabi nasz budżet i tak już podpierający się kredytem. Trzeba zadać sobie pytanie co
jest ważniejsze świetlica wiejska, której budowa i koszt późniejszego utrzymania będzie na
nas ciążył i osłabiał nasz, i tak słaby już budżet. Czy ważniejsze jest dbanie o bezpieczeństwo
mieszkańców naszej gminy oraz poprawę naszego wizerunku. Wizerunku naszej gminy.
Ponadto nadmieniam, iż powyższe inwestycję mogą być wykonane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego( droga dojazdowa do pól – Fundusz Rolny dofinansowanie w kwocie do
18 tyś.zł do każdego kilometra inwestycji), które to w znacznym stopniu refunduję poprawę
bezpieczeństwa.
2) zwracam się do Pana Wójta i szanownych Radnych o rozpatrzenie wniosku poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców wsi Komorów oraz licznych mieszkańców Gubina, których to
usytuowanie terytorialne przy miejscowości Komorów sprawia, iż uczęszczają drogą Młyńską
mieszcząca się w/w miejscowości do kościoła na odbywające się tam nabożeństwa. Stan tej
drogi jest karygodny. Droga posiada liczne dziury oraz wystające cegły. Obecna nawierzchnia
piach, wystające cegły, liczne nierówności, wręcz zagrażają bezpieczeństwu korzystających z
niej uczestników ruchu. Droga ta podczas opadu deszczu zamienia się w błotnistą przeprawę
co w znacznym stopniu pogarsza jej stan i sprawia, iż przejście odcinka około dwustu
metrów zajmuje z dwadzieścia minut jest to po prostu brodzenie w błocie. Trzeba zadać sobie
pytanie. Czy musi dojść do tragedii aby stan tej drogi uległ znacznej poprawie. Ponadto,
drugim bardzo ważnym aspektem przemawiającym za rozpatrzeniem powyższej interpelacji
jest fakt, iż mieszkańcy wsi Komorów za własne środki z funduszu sołeckiego w roku 2010
zapłacili za wykonanie projektu budowlanego przebudowy tej drogi oraz szacunkowy
kosztorys poniesionej inwestycji. Po zapewnieniach Pana Wójta Aksamitowskiego odnośnie
umieszczenia w budżecie na rok 2011 remontu ulicy Młyńskiej. Mieszkańcy wsi Komorów w
dniu 23.09.2010r. na zebraniu sołeckim zadeklarowali przeznaczyć ze środków własnych
funduszu sołeckiego pieniądze w kwocie 8.764,00 zł na powyższą inwestycję. Co jest
ważnym aspektem przemawiającym również za dołożeniem wszelkich starań za do poprawy
bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców wsi Komorów lecz licznych mieszkańców naszej
gminy i miasta Gubin. Powyższa inwestycja może być finansowana ze środków Urzędu

marszałkowskiego zgodnie z poprawa bezpieczeństwa „Droga dojazdowa do pól” Fundusz
Rolny jest to dofinansowanie w kwocie 18 tyś do każdego kilometra inwestycji. N a chwilę
obecną wnioski można składać do 30 września 2011r.
Radny Ryszard Eret interpelacje złożył także na piśmie.
Odpowiedź na interpelacje radnego Ryszarda Eret udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski.

Wójt Gminy Zbigniew Barski - w lutym sołtys wsi Komorów przekazał mi kosztorys który
był na kwotę 160 tyś złotych, za 18 tyś złotych możemy wybudować niewielki odcinek drogi
200, 300m. Nic nie wiedziałem o wcześniejszych zobowiązaniach oraz o dokumentacji, która
została zrobiona przez mieszkańców na remont, dlatego też inwestycja ta nie została
zaplanowana w budżecie tego roku. Nie mamy środków na drogi, ten obszar możemy
pozyskiwać, ale za niewielkie kwoty dlatego w tym roku przekracza to nasze możliwości.
Radny Ryszard Eret – jeśli teraz wybudujemy świetlice w Drzeńsku Wielkim i zainwestujemy
1,7 mln to kiedy będą pieniądze na drogi.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – tłumaczyłam państwu, na świetlice pieniędzy też nie
mamy, uchwałą w sprawie zmiany budżetu (pod Orlik) zamknęliśmy sobie drogę na
inwestycje następnych lat.
Radni Szymon Naglik i Daniel Zołoteńko złożyli trzy interpelację.
1) W imieniu mieszkańców wsi Polanowice zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
a)wyrównanie i utwardzenie tłuczniem dróg gminnych,
b)próbę rozwiązania problemu melioracyjnego przy gospodarstwach nr. 6,7,9,10,
c)podjęcie działań mających na celu ograniczenie prędkości na drodze wojewódzkiej
(znak/foto – radar),
d)podjęcie działań w kierunku budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej,
e)realizację budowy placu zabaw,
f)przedstawienie przewidywanego terminu udostępnienia lokalu w budynku zarządzanym
przez ZUK, na potrzeby kulturalno – rekreacyjne mieszkańców wsi,
2) W imieniu mieszkańców wsi Sadzarzewice zwracamy się z prośbą o:
a)wyrównanie i utwardzenie tłuczniem dróg gminnych,
b)ustalenie miejsca lokalizacji terenu pod budowę wiaty (inicjatywa mieszkańców w ramach
funduszu sołeckiego),
3) w imieniu mieszkańców wsi Brzozów zwracamy się z prośba o:
a) wyrównanie oraz utwardzenie tłuczniem dróg gminnych,

b) interwencję w sprawie „fatalnego” stanu drogi powiatowej Brzozów/Nowa Wioska,
c) interwencję w spawie niedrożnych rowów melioracyjnych,
d) realizacja budowy palcu zabaw,
e) wyegzekwowanie na odpowiednim organie ustawienia w miejscowości Brzozów znaku
„uwaga zwierzęta domowe”,
f) rozwiązanie problemu wałęsającym się luzem psów (dotyczy całej gminy),
Prosimy, aby informacje związane z podjętymi działaniami wobec wyżej wymienionych
problemów udzielone nam były na piśmie.
Radni Szymon Naglik i Daniel Zołoteńko interpelacje złożyli także na piśmie.
Radny Stanisław Fudyma – na poprzedniej sesji, skierowałem pytanie do Pani Skarbnik
Anny Kowaluk, aby przedstawiła nam obecną sytuacje Gminy, powoływała się na wiele
paragrafów ustawy o finansach publicznych, sytuacje przedstawiała jako trudną. Nie
będziemy mogli uchwalić budżetu Gminy na 2013 a być może na 2012 dlatego proszę o
korektę, uzupełnienie do protokołu z nadzwyczajnej VII sesji Rady Gminy.
Radny Zygmunt Turowski – proszę o wyrównanie tłuczniem drogi gminnej i powiatowej w
Jazowie oraz drogi wojewódzkiej w Wielotowie.
Radny Remigiusz Darmach – wnoszę o naprawę drogi Sieńsk – Starosiedle, dziury, wyboje
na tej drodze stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników, wnoszę prośbę do Wójta
Gminy i administracji o zobowiązanie do przeprowadzenia harmonogramu naprawy
dróg(przeglądu) oraz do zainteresowania policji oraz dzielnicowych do kontaktu służbowego
z sołtysami.
Radny Edward Szafrański – w imieniu wsi Drzeńsk wielki zwracam się z prośbą o
dostarczenie do naszej miejscowości dwóch wywrotek samochodowych materiału do
utwardzeniu dróg gminnych (grys), jedną wywrotkę na drogę przy posesji nr 46, a drugą w
rejon drogi remontowanej w ubiegłym roku. Jednocześnie proszę o interwencję w naprawie
oświetlenia.
Radny Edward Szafrański interpelację złożył na piśmie.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło – powodem nie rozpatrywania pkt. 6 na
dzisiejszej sesji jest uchwała Rady Gminy Gubin nr IV/12/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. .
Radni nie otrzymali projektu uchwały na 7 dni przed sesją Rady Gminy, rozpatrzenie i
przyjęcie stanowiska w sprawie odwołania od orzeczenia organu Wojewody Lubuskiego w
sprawie uchwały Rady Gminy Gubin nr IV/12/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.będzie w
czwartek 31 marca o godz. 14:00 na nadzwyczajnej sesji rady Gminy. Wnioskuję do Wójta
Gminy Gubin o wyciągniecie konsekwencji dyscyplinarnych osób odpowiedzialnych za
naruszenie.

Do punktu 4
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedź złożona została na piśmie i stanowi załącznik do protokołu.

Do punktu 5
Wystąpienie pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił zalecenia pokontrolne przesłane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową.
1)zalecenie w celu wyjaśnienia nienależnie pobranych subwencji – nienależnie pobrane
subwencje zostały zwrócone.
2)zalecenie do pkt.14 podjęcie działań w celu wyegzekwowania nienależnie pobranych diet
przez radnych Gminy Gubin w latach 2000 – 2006 – podjecie działań w tej sprawie przez
Rade
Gminy.
Przewodniczący zaproponował aby Radni przedyskutowali podjęcie działań w sprawie
nienależnie pobranych diet przez Radnych w latach 2000 – 2006 na Komisji Budżetowej.
Do punktu 7
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin za 2010r.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik OPS
Aldona Robowska zgodnie z materiałami dostarczonymi Radnym wraz z zawiadomieniem.
Radny Edward Szafrański –dla kogo wydaliśmy zasiłki powodziowe.
Odpowiedź udzielił kierownik OPS p. Aldona Robowska – zasiłki powodziowe udzieliliśmy
dla dwóch osób z miejscowości Sadzarzewice po wcześniejszym oszacowaniu szkód przez
wyznaczonego rzeczoznawcę ustalonego przez Wojewodę Lubuskiego.
Radny Szafrański – szkoła w Grabicach gotuje obiady za 2 zł a catering kosztuje nas 6zł, czy
nie lepiej rozbudować stołówkę w Grabicach?
Kierwonik OPS Aldona Robowska – jeżeli stołówka zostanie rozbudowana zakupimy obiady
w szkole.
Wójt – sanepid wydał zarządzenie, iż do 31 sierpnia 2010r podjęć decyzje co stołówki ,
ponieważ nie spełnia podstawowych wymogów, w lutym złożono wniosek do wojewody o
wytypowanie komisji do oszacowania szkód powodziowych.
Radny Remigiusz Darmach – czym się różni pracownik socjalny od nie socjalnego.
Odpowiedzi udzielił kierownik OPS Aldona Robowska – pracownik socjalny musi mieć
wykształcenie zgodne z ustawą o pracownikach socjalnych.

Do punktu 8
Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady VII Sesji Rady Gminy
1)Uchwała nr VII/20/2011
Uchwała została przyjęta 14 głosami za tj. jednogłośnie
2)Uchwała nr VII/21/2011
Uchwała została przyjęta 14 głosami za tj. jednogłośnie
3)Uchwała nr VII/22/2011
Joanna Nesterowicz przedstawiła i objaśniła plan odnowy miejscowości zgodnie z
załącznikami do uchwały.
Wypowiedzi w temacie:
1)Wójt Gminy Zbigniew Barski – jest to jedno z zadań które uzyskuje dofinansowanie,
przykładem jest miejscowość Sękowice, społeczność robi coś dla swojej miejscowości,
świetlica ta jest miejscem integracyjnym mieszkańców.
2)Joanna Nesterowcz- dopiero po uchwaleniu planu odnowy miejscowości możemy złożyć
wniosek ,wnioski możemy składać do 31 marca.
3)Radny Ryszard Eret- proszę o zdanie w tym temacie Skarbnika Gminy.
4)Skarbnik Gminy Anna Kowaluk - określamy zadania co chcemy zrobić, a środki mamy
ograniczone, proszę Państwa o przemyślenie decyzji na co nas stać a nie co chcemy zrobić.
Ta kwota (250 tyś.) jest teraz przyjęta w budżecie.
5)Radny Ryszard Eret- czy dostaniemy zwrot 150 tyś w 100%
6)Joanna Nesterowicz- powinniśmy dostać ok. 150tyś tj. 80% kosztów kwalifikowanych
7)Sołtys miejscowości Wielotów Elżbieta Patek – jak do tej pory nie korzystaliśmy ze
środków finansowych gminy na utrzymanie świetlicy wiejskiej.
8)Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – Gmina opłaca energie wszystkich swoich świetlic
wiejskich.
Po wypowiedziach Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło zarządził głosowanie.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za tj. jednogłośnie
4)Uchwała nr VII/23/2011
Uchwała została przyjęta 14 głosami za tj. jednogłośnie
5)Uchwała nr VII/24/2011
Informacje przedstawił Skarbnik Gminy Anna Kowaluk.

Skarbnik Gminy Anna Kowaluk– co roku dostajemy określone kwoty subwencji, w tym roku
również: subwencję oświatową – otrzymaliśmy w pełnej kwocie, subwencji wyrównawczej
jeszcze brak, dotacje na zadania zlecone zostały zmniejszone co powoduje zmniejszenie
wydatków. Zwrot środków z projektu „Poznaj język swojego sąsiada” po konsultacji z
wójtem przekazano na zakup paliwa na dowożenie, środki z ochrony środowiska
wprowadzone do budżetu przeznaczone będą na prace publiczne i utrzymanie terenów
zielonych.
Głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za tj. jednogłośnie
6)Uchwała nr VII/25/2011
Informacje przedstawił Skarbnik Gminy Anna Kowaluk.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk – jest to konsekwencja podjęcia uchwały o zmianie budżetu
z dnia 9 marca 2011r. Wynika z Przepisów ustawy o finansach publicznych, rozłożenie długu
na 10 lat okazało się niemożliwe bo co roku wydatki bieżące rosną o jakieś 500tyś,a dochody
nie. Otrzymałam opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej o poprzedniej wieloletniej
prognozie finansowej zgodnie z opinią została ona przyjęta z niewielkim naruszeniem prawa.
Podejmując uchwałę (zmiany w budżecie w sprawie Orlika) jeszcze pogorszyliśmy sytuację
finansowa gminy, jeśli nawet podwyższymy stawki podatków do maximum, co jest nierealne,
to uzyskalibyśmy z tego 1,5mln w ciągu 7 lat a potrzebujemy 3,5mln. Proponuje poważnie
rozważyć sytuację i „przestać chodzić w głową w chmurach”.
Głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się.
Do punktu 9
Przyjęcie protokołu z odbycia V i VI Sesji Rady Gminy
Protokół VI zostanie przyjęty na Sesji Nadzwyczajnej po naniesieniu poprawek zgłoszonych
przez Radnego Stanisława Fudymę.
Radny Senior Stefan Turowski złożył przyjęcie protokołu V z V Sesji Rady Gminy bez
zbędnego odczytywania.
Protokół V przyjęty 14 głosami za tj. jednogłośnie.
Do punktu 10
Sprawy różne, wolne wnioski i komunikaty.
1)Radny Edward Szafrański – Gmina nigdy nie inwestowała w świetlice w Drzeńsku
Wielkim, za remont świetlicy otrzymamy zwrot środków z unii. Mieszkańcy wsi spotykają
się w garażu i w ochotniczej straży pożarnej. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie to koszt nie
będzie wynosił 1,8mln tylko o jakieś 40%mniej, pytanie do p. Skarbnik Gminy Anny

Kowaluk dlaczego nie zwróciła uwagi wcześniej, że nie ma środków w budżecie w momencie
opracowania dokumentacji technicznej.
2)Skarbnik Gminy Anna Kowaluk– na poprzedniej sesji dokładnie przedstawiłam sytuacje
finansową Gminy i pytałam Pana wprost co Pan woli czy Orlik czy świetlicę w Drzeńsku
Wielkim?
3)Radny Henryk Ostapkowicz – jestem za budowa świetlicy, ale nie za takie pieniądze
Przewodniczący – proszę tą sprawę przedyskutować na komisjach
4)Radna Anna Durawa – mam propozycje, aby każdy radny złożył teczki w sekretariacie
Urzędu lub Biurze Rady i odpowiedzi na nasze interpelację proszę aby były składane na
piśmie wraz z informacją który referat odpowiada za wykonanie zadania.
5)Radny Edward Szafrański- proszę, aby protokoły z Sesji umieszczać na stronie BIP Urzędu,
a także przesyłać na adres email Radnych.

6)Radny Krzysztof Irisik – proszę, aby dokumenty wysyłać na adres email Radnych.
7)Wójt Gminy Zbigniew Barski – powodem nie otrzymywania dokumentów na skrzynkę
email jest jej przepełnienie, gdyż dokumenty nieaktualne są nie usuwane, dlatego proszę, aby
dokumenty ze skrzynki email zapisywać na dysku.
8)Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił:
- wpłynął apel o zakazie wypalania traw,
-wpłynęło pismo o założeniu klubu radnych
przewodniczącym został p. Z. Turowki

pod nazwą „Nasza Gmina” którego

10)Radny Stanisław Fudyma – proszę, aby wszelkie dokumenty wysyłać w formie papierowej
i elektronicznej.
11)Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło – przypominam o oświadczeniach majątkowych
Radnych, które trzeba złożyć do 30 kwietnia 2011r.
0 godz. 12.45 Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło ogłosił przerwę podczas której
Radni przemieścili się do:
Świetlicy wiejskiej w Łomach, potem do szkoły w Chlebowie , do ośrodka zdrowia w
Chlebowie, biblioteki gminnej w Wałowicach
Do punktu 11
Zamknięcie obrad VII zwyczajnej Rady Gminy
O godz.14:15 sesja została zamknięta przez przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa
Zygadło.

JM/AN

Protokołujący:

