Protokół nr IX/2011
Z przebiegu obrad IX Sesji Rady Gminy
odbytym w dniu 5 maja 2011r.
Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 14 radnych.
Ponadto w Sesji udział wzięli goście zaproszeni:
1. Zbigniew Barski

Wójt Gminy

2. Alicja Antkiewicz

Radca Prawny UG

3. Anna Kowaluk

Skarbnik Gminy

4. Jakub Piekarczyk

Kierownik Referatu UG

5. Bogusława Tulimowska

Kierownik Referatu UG

6. Krystyna Kozłowska

Kierownik Referatu UG

7. Wanda Łakoma

Kierownik Referatu UG

8. Jerzy Kwaśny

Kierownik Referatu UG

9. Roman Sikora

Radny Powiatu

10. Józef Bartkowiak

Radny Sejmiku Wojewódzkiego

11. Józef Mazurek

Inspektor UG

12. Aldona Robowska

Kierownik OPS

13. Alicja Kwiatkowska – Bąk

Inspektor UG

14. Joanna Nesterowicz

Inspektor UG

15.Beata Skowron

Dyrektor Szkoły

16. Halina Żaczek

Dyrektor Szkoły

17. Edward Ziemba

Dyrektor Szkoły

18.Anna Andrzejewska

Dyrektor Szkoły

19.Teresa Wojtowicz – Pleszyniak Dyrektor Szkoły
20.Mariusz Jankowiak

Kierownik ZUK

Stan Rady Gminy to 15 stu radych, obecnych 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 IX Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zygadło otworzył IX Sesję Rady Gminy o 10.35.
Stan Radnych 15 obecnych 14. Sesja Rady Gminy jest prawomocna do podejmowania
wszelkich uchwał, decyzji i ustaleń. Przewodniczący rady Gminy przywitał Radnych, Wójta,
pracowników Urzędu i zaproszonych gości. Poinformował, że Sesja Rady Gminy jest
nagrywana, następnie przedstawił porządek obrad.
Do punktu 2:
Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych udzielił Pan Jerzy Kwaśny Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej.
Jerzy Kwaśny Kierownik Referatu UG – w związku ze złożoną interpelacją Ryszarda Eret o
naprawę drogi w Jaromirowicach i w Komorowie, informuję, że zostanie sporządzony
harmonogram dróg które są w trakcie wykonywania, ponadto zwróciłem się do Zarządu Dróg
Wojewódzkich odnośnie interpelacji od Szymona Naglika i Daniela Zołoteńki, odbyła się
wizja lokalna w miejscowości Polanowice, każdy dostanie odpowiedź co my mamy ze swojej
strony zrobić w związku z ograniczeniem prędkości. Następna interpelacja złożona przez
radnego Edwarda Szafrańskiego dotycząca nawiezienia tłucznia do Drzeńska Wielkiego,
informuję, że tłuczeń został przywieziony. Kolejna interpelacja od radnego Stefana
Turowskiego odnośnie naprawy dróg, informuję, że zgłosiliśmy sprawę do Zarządu Dróg
Wojewódzkich i czekamy na odpowiedź, interpelacja radnego Stanisława Fudymy dotycząca
zamontowania spowalniaczy na drodze którą przejeliśmy od województwa, musimy wykonać
pomiar ruchu i inne czynności z tym związane, dlatego trzeba poczekać. Następna
interpelacja radnego Remigiusza Darmacha dotycząca harmonogramu dróg, informuję, że taki
harmonogram został zrobiony.
Do punktu 3:
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Edward Szafrański – złożył trzy interpelacje
a) zwracam się z prośbą o dostarczenie wywrotki samochodowej tłucznia celem naprawy
drogi gminnej w miejscowości Drzewsk Wielki przy posesjach nr 16 – 19. Jednocześnie
informuję, że wszelkie prace związane z naprawą wykonane będą przez mieszkańców.
Interpelacja została złożona także na piśmie.

b) zwracam się z prośbą o wydanie stosownych decyzji celem naprawy studzienki
kanalizacyjnej w miejscowości Wałowice ( skrzyżowanie z drogą, kierunek Dzikowo),
ponieważ przy intensywnych opadach deszczu studzienka nie daje już rady odbierać wody i
spływa ona na podwórka posesji. Jednocześnie proszę o skierowanie w wymieniony rejon
równiarki gdyż z drogi Dzikowo naniesione są duże ilości piasku.
Interpelacja została złożona także na piśmie.
c) Informuję że mieszkaniec Drzeńska Wielkiego zamieszkały pod numerem 45 zgłosił
problem związany z wjazdem do jego posesji, w czasie opadów deszczu wszelka woda z
drogi gminnej spływa na podwórko. Jednocześnie oświadczył, że interweniował w
poprzednich latach ale nie przyniosło to skutku.
Interpelacja została złożona także na piśmie.
Radna Mirosława Strzelbicka

- w imieniu mieszkańców sołectwa Stargard Gubiński –

Kujawa, zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu ograniczenie prędkości na
drodze wojewódzkiej w miejscowości Stargard Gubiński (fotoradar) oraz podjęcie działań w
celu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Stargard Gubiński.
Interpelacja została złożona także na piśmie.
Radna Anna Durawa i Radny Krzysztof Urban – w imieniu mieszkańców Chlebowa, Łomów,
Kosarzyna i Żytowania zwracamy się o zorganizowanie kontenerów wiejskich do segregacji
śmieci, poprawę nawierzchni dróg wewnętrznych Gminy, interwencję w spawie naprawy i
przebudowy drogi powiatowej, interwencję w spawie naprawy wałów przeciwpowodziowych,
interwencję w spawie udrożnienia rowów melioracyjnych, interwencję w spawie poprawy
komunikacji telefonicznej i internetowej.
Radna Anna Durawa złożyła dwie interpelacje.
a) w imieniu mieszkańców Chlebowa i Łomów zwracam się z prośbą o interwencję
odpowiednich służb w sprawie zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych przed

ich

niszczeniem przez ludzi, nie przestrzegających zakazów jazdy samochodami po koronie wału,
a także o uprzątnięcie śmieci zanieczyszczających brzeg Odry.
Interpelacja została złożona także na piśmie.
b) w imieniu mieszkańców Chlebowa zwracam się z prośbą o interwencję w spawie naprawy
i przebudowy drogi wojewódzkiej z Gubina do promu w Chlebowie. Obecny stan jezdni jak i
pobocza zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników.

Interpelacja została złożona także na piśmie.
Radny Stanisław Fudyma – w imieniu mieszkańców Sękowic proszę Radę Gminy o
udzielenie dotacji na pracę i badania konserwatorskie zabytkowego kościoła w Sękowicach w
wysokości 3,5 tys. zł. Wniosek proboszcza Św. Trójcy w Gubinie z dnia 27.10.2010r. mieści
się w uwarunkowaniach prawnych Uchwały Rady Gminy z dnia 27.01.2006r. w sprawie
udzielania dotacji celowych m.in. na prace konserwatorskie. Ustawa o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami z dnia 23.07. 2005r. w art.77 pkt. 2 stanowi, że dotacje celowe na pracę
konserwatorskie może obejmować m.in. przeprowadzanie badań konserwatorskich lub
archeologicznych. Wobec powyższego oraz w miarę możliwości finansowych gminy proszę o
udzielenie w/w dotacji na ten unikatowy zabytek.
Interpelacja złożona także na piśmie.
Do punktu 4:
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta
1. Kilka spotkań w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze z Panem Marszałkiem
Sokołowskim oraz Panem Marszałkiem Tomczyszynem, Panem Marszałkiem Paduszyńskim
oraz Radnymi Sejmiku Lubuskiego Panami Czesławem Fiedorowiczem i Józefem
Bartkowiakiem w sprawach:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Budowa drogi w Czarnowicach
Budowa mostu w miejscowości Pleśno
Planowanych w gminie inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowywane ze środków
zewnętrznych
2. Oględziny techniczne mostu w miejscowości Pleśno wraz z Kierownikiem Zarządu
Melioracji w Krośnie Odrzańskim sprawdzenie prac związanych z naprawą wałów
powodziowych na Nysie oraz remontem dróg dojazdowych – przygotowanie dokumentacji
technicznej
3. Spotkanie w Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie
nieruchomości wojskowych znajdujących się na terenie gminy
4. Uczestnictwo w zebraniach wiejskich między innymi w Gębicach, Strzegowie

5. Spotkanie z przedstawicielami firm wiatrowych w sprawie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
6. Spotkanie z pracownikami gminnego ZOZ
7. Spotkanie w Krośnie Odrzańskim z Wójtami wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego w
sprawie gospodarowania odpadami
8. Spotkanie z Komendantem Policji w Krośnie Odrzańskim w sprawie współpracy gminy z
policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
9. Udział w spotkaniu w Świebodzinie w sprawie polityki zdrowotnej realizowanej przez
szpitale funkcjonujące na terenie powiatu krośnieńskiego – Grupa Nowy Szpital
10. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze
11. Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim z Kierownikiem Urzędu Panem
Domalewskim oraz pracownikami wydziału planowania w sprawie uzgodnień dotyczących
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z Planem Wojewódzkim
12. Dziłania bieżące obejmujące pracę w Urzędzie Gminy
Do punktu:5
Przedstawienie i przyjęcie uchwał przygotowanych pod obrady IX Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło przedstawił projekt uchwały w spawie udzielenia
bonifikaty i wysokość stawek procentowych sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla
najemców, i zarządził głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 wstrzymanym.
Kolejna uchwałę jaką przedstawił Przewodniczący Rady to Uchwała w spawie zmian w
budżecie gminy na 2011 rok
Wyjaśnień do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminny Anna Kowaluk.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 1 wstrzymanym.
Do punktu 6:
Przyjęcie protokołu z odbycia VII i VIII Sesji Rady Gminy.
Radny Senior Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania.
Protokół z VII i VIII Sesji Rady Gminy został przyjęty 14 głosami, tj. jednogłośnie.

Do punktu 7:
Sprawy różne, wolne wnioski.
Radny Krzysztof Irisik – zgłaszam wniosek o możliwości umieszczenia pliku dźwiękowego z
odbycia obrad Sesji Rady Gminy na stronie urzędu, aby każdy mieszkaniec mógł posłuchać
obrad Sesji Rady Gminy. Następnie w imieniu Dyrektora Publicznego Gimnazjum w
Czarnowicach, chciałbym podziękować właścicielowi Zakładu Rolnego w Sieńsku Panu
Remigiuszowi Darmach za wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Sołtys Polanowic – zgłaszam problem znaków w Polanowicach i naprawy dróg w
miejscowości Polanowic, a także ustawienia znaku ograniczenia prędkości dla samochodów
ciężarowych oraz problem z koszami na śmieci.
Sołtys Gębic – problem z segregacją śmieci, nie wszyscy mieszkańcy mają podpisane umowy
z PUM w Gubinie, dlatego występuje problem, ale może uda nam się zmobilizować ludzi do
podpisania stosownych umów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło zarządził 30 min przerwę na przemieszczenie się
radnych do miejscowości Strzegów.
Do punktu 8:
Zapoznanie się z obiektami gminnymi m. Strzegów.
Radni udali się na świetlicę wiejską w

miejscowości Późna, Strzegów, Mielno oraz

Markosice. W Strzegowie zapoznali się także ze stanem Publicznej Szkoły Podstawowej oraz
Ośrodka Zdrowia.
Do punktu 9:
Zakończenie posiedzenia z Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygadło o godz. 14.20 zakończył obrady IX Sesji Rady
Gminy o 14.20.
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