
Protokół nr II/2006 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 06 grudnia 2006 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 12 00 otworzył sesję, po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady ( 15 osób ) stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy oraz osób zaproszonych według listy obecności, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Wójt Gminy poprzedniej kadencji – mgr Anna Jagusiak 

- Sekretarz Gminy - mgr Mieczysława Salamon 

- Skarbnik Gminy - Pani Maria Halek 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl stwierdził, Ŝe wszyscy radni 

otrzymali porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji z dnia 27 listopada 2006r. 

4.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta. 

5.    ZłoŜenie ślubowania Wójta Gminy Lubrza. 

6.   Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza 

7.   Interpelacje radnych. 

8.   Wybór składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. 

9.   Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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10.   Dyskusja. 

11. Podjęcie uchwał. 

12. Zapytania i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe w porządku obrad 

sesji zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego 

projektu uchwały : 

- w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowaną zmianę do porządku 

obrad sesji, która przyjęta została przez Radę „jednogłośnie”. ( głosowało 15 radnych ). 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 27 listopada 2006r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 27 listopada 2006r. 

przyjąć bez jego odczytywania. Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę 

„jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

Ad. 4 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy. 

 

- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Lubrzy – Łucja Dobuszewska – 

poinformowała, Ŝe stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim 

wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U Nr 113, poz. 984 z późn. zmianami)  

Gminna Komisja Wyborcza w Lubrzy stwierdza, Ŝe w wyborach, które odbyły się dnia         

26 listopada 2006r. Pan mgr Stanisław Jędrusik wybrany został WÓJTEM GMINY w 

LUBRZY. Następnie złoŜyła na ręce Pana Wójta stosowne zaświadczenie. 

 

Ad. 5 

ZłoŜenie ślubowania Wójta Gminy Lubrza. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poprosił wszystkich radnych o 

powstanie a P. Wójta o złoŜenie ślubowania. 
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Następnie Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – złoŜył uroczyste ślubowanie :  

 

„ Obejmuj ąc urząd wójta Gminy Lubrza, 

uroczyście ślubuj ę, 

Ŝe dochowam wierności prawu, 

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko 

 dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy Lubrza - 

- Tak mi dopomóŜ Bóg” 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się do zebranych, iŜ jest świadomy 

odpowiedzialności z powierzonej mu funkcji. Zapewnił, Ŝe będzie starał się aby zadania 

wykonywane były jak najlepiej, tak aby mieszkańcy Gminy byli zadowoleni. Wszystkie 

zadania wykonywane będą przy współpracy z radą gminy i wszystkimi mieszkańcami. 

„Będziemy się wspólnie starać aby nasza gmina rozwijała się a wszystkim Ŝyło się lepiej”. 

 

Ad. 6 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl  zwrócił się do P. Sekretarz o 

przedstawienie zasad wynagradzania i aktualnych stawek oraz innych niezbędnych 

informacji. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Mieczysława Salamon – poinformowała, Ŝe zasady wynagrodzenia 

Wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i 

urzędach marszałkowskich. Ustalona jest tabela zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych 

pracowników. Na wynagrodzenie Wójta składa się : wynagrodzenie zasadnicze, dodatek 

funkcyjny, dodatek słuŜbowy, wysługa lat. 

-  wynagrodzenie zasadnicze moŜe być ustalone w granicach od 3.450 zł do 4.630 zł.  

-dodatek funkcyjny : od 1.080 zł do 1.550 zł 

- dodatek słuŜbowy – jest to dodatek który wylicza się w stosunku do sumy wynagrodzenia 

zasadniczego i  dodatku funkcyjnego, najniŜszy z moŜliwych dodatków słuŜbowych tj. 20 % 

tej sumy, tj. 906 zł 
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- wysługa lat : od 690 zł do 926 zł. 

Ogółem wynagrodzenie minimalne w grupie Wójtów wynosi 6.126 zł (brutto), natomiast 

wynagrodzenie maksymalne - 9.578 zł  ( brutto).  

 

Dotychczasowe wynagrodzenie P. Wójt wynosiło : 6.038 zł ( początkowo - najniŜsze). Od     

1 maja 2005r. wynagrodzenia P. Wójt wynosiło 7.570 zł ( brutto).  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe nowy Wójt dopiero rozpoczyna swój Urząd, 

dlatego teŜ zaproponował stawkę wynagrodzenia najniŜszego, tj. 6.126 zł ( brutto). Z biegiem 

czasu, gdy Wójt będzie dobrze wykonywał swoje obowiązki, wynagrodzenie moŜna zawsze 

zwiększyć.  

 

- Lilla Gąsior – radna – zwróciła uwagę, Ŝe nowy Wójt nie jest osobą niedoświadczoną, 

zaproponowała aby rozwaŜyć moŜliwość ustalenia wynagrodzenie pośredniego, między 

najniŜszym i najwyŜszym, tj. 6.480 zł ( brutto). 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych propozycji, przewodniczący obrad sesji poddał 

pod głosowanie wniosek najdalej idący – radnego – P. Zenona Drabika aby ustalić 

wynagrodzenie Wójta w następującej wysokości : 

1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.450 zł 

2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.080 zł 

3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, tj. 

690zł 

4. dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego – 906 zł. 

 

WNIOSEK przyjęty został przy 13 głosach „za”  i 2 – „wstrzymujących się” ( głosowało 15 

radnych) 

 

Następnie przewodniczący obrad sesji poddała pod głosowanie WNIOSEK zgłoszony przez 

radną – Lillę Gąsior. W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 4 głosach „za” i 11 – 

„przeciw” , wniosek został odrzucony. ( głosowało 15 radnych). 
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- Lilla Gąsior – radna – stwierdziła, Ŝe nie wie ile zarabia Sekretarz Gminy ale czy to nie 

byłoby jest wbrew logice, gdyby te stawki były wyŜsze. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Mieczysława Salamon – wyjaśniła, Ŝe miesięczne wynagrodzenie 

Sekretarza Gminy to kwota 4.800 zł ( brutto). 

 

Następnie Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie projekt uchwały                      

Nr II/3/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. Została ona przyjęta 

przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 15 radnych ). 

 

Ad. 7 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przypomniał wszystkim radnym, Ŝe w 

W statucie Gminy w § 34 ustępie 2 znajdujemy definicję interpelacji - „Interpelację składa się 

w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej o zasadniczym charakterze. Interpelacja 

powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz 

wynikające zeń pytania”. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 

 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił 15 – sto minutową przerwę w obradach sesji. Ponadto zwrócił 

się do radnych aby w czasie przerwy ustalić propozycje składów ilościowych oraz osobowych 

komisji stałych Rady Gminy. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 8 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe w skład komisji 

mogą wchodzić wyłącznie radni a w skład Komisji Rewizyjnej wyłącznie radni nie pełniący 

funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

Dodał, Ŝe na początku naleŜałoby uzgodnić stanowisko odnośnie liczby osób w komisji. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – złoŜył WNIOSEK aby 

wszystkie komisji pracowały w składach 5 – cio osobowych i kaŜdy radny uczestniczył w 

pracach tylko 1 komisji za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. 
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Innych propozycji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod głosowanie WNIOSEK 

radnego R. Barczyka, który przyjęty został przy 12 głosach „za” i 3 – „wstrzymujących się”. 

 

- Lilla Gąsior – radna - zwróciła uwagę aby przed przystąpieniem do głosowania składów 

osobowych komisji a zwłaszcza Przewodniczącego, uzasadniać podawane kandydatury. Nie 

zostaliśmy w ogóle sobie przedstawieni, nie potrafiliśmy podać sobie ręki, nie wiadomo kto 

jest kim i jakie posiada kompetencje. Jesteśmy z róŜnych wiosek, reprezentujemy róŜne 

sołectwa. Wybór składów osobowych komisji jest sprawą powaŜną i przewodniczyć nam 

będą róŜne osoby. Powinniśmy godnie reprezentować naszych wyborców, aby nie 

przyczepiona nam została etykieta, Ŝe jesteśmy radnymi dla pieniędzy. Przed nami jest 

naprawdę bardzo duŜy ogrom pracy a funkcja radnego jest bardzo odpowiedzialna. 

Prawdopodobnie są szanse na pozyskanie z funduszy unijnych 500 tys., zł na kaŜdą wieś i to 

przy niewielkim udziale własnym gminy. Zacznijmy się szanować i wspólnie ze sobą 

rozmawiać. Naszą pracą będzie koordynował Przewodniczący Rady Gminy i to na nim 

spoczywa odpowiedzialność zgodnego i rzeczowego przebiegu wszystkich spotkań Rady. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, Ŝe Rada Gminy ze 

swojego grona powołuje składy osobowe komisji stałych, natomiast przewodniczący komisji, 

zgodnie ze Statutem, wybierany jest przez członków danej komisji.  

Natomiast jeŜeli chodzi o środki unijne i moŜliwości ich pozyskiwania, to zadanie to naleŜy 

do Wójta Gminy i jego pracowników. Rada Gminy akceptuje bądź teŜ nie propozycje Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przedstawił przedstawione przez radę 

propozycje : 

- do składu Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska, tj.:  

1. Mieczysław Kras 
2. Robert Smoleń 
3. Michał IŜyk 
4. Łukasz Hanusiak 
5. Jan Hoinka 

 

Następnie poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Gospodarczo – Rolnej i 

Ochrony Środowiska – „za” – „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 
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- do składu Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, tj : 

1. Leopold Saska 
2. Zenon Drabik 
3. Andrzej KałuŜa 
4. Lilla Gąsior 
5. Ryszard Barczyk 

 

Następnie poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – „za” – „jednogłośnie” ( głosowało 15 

radnych). 

 

- do składu Komisji BudŜetowej, tj.: 

1. Leszek Srębacz 
2. Robert Trzyna 
3. Stanisław Pawłowski 
4. Ryszard Surmiak 
5. Krzysztof Sobstyl 

 

Następnie poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji BudŜetowej – „za” – 

„jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- do składu Komisji Rewizyjnej, tj: 

1. Stanisław Pawłowski 
2. Michał IŜyk 
3. Zenon Drabik 
4. Lilla Gąsior 
5. Jan Hoinka 
6. Robert Trzyna. 

  

W związku z tym, Ŝe do Komisji Rewizyjnej zgłoszono więcej kandydatów niŜ ustalony 5 – 

cio osobowy skład, radny – Robert Trzyna złoŜył rezygnację z kandydowania do składu 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Wobec powyŜszego przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl poddał pod głosowanie 
następujący skład Komisji Rewizyjnej : 
 

1. Stanisław Pawłowski 
2. Michał IŜyk 
3. Zenon Drabik 
4. Lilla Gąsior 
5. Jan Hoinka 
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Następnie poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Rewizyjnej – „za” – 

„jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

W związku z tym, Ŝe ustalone zostały składy osobowe poszczególnych komisji, 

Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie projekt uchwały Nr II/4/2006 w sprawie 

powołania stałych komisji rady gminy.  który został przyjęty jednogłośnie ( głosowało 15 

radnych ) 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przypomniał, Ŝe zgodnie z § 62 Statutu 

Gminy Lubrza Przewodniczącego komisji lub Zastępcę wybierają spośród siebie członkowie 

danej Komisji. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił 10- cio minutową przerwę w obradach sesji w celu ustalenia 

przewodniczących komisji stałych Rady Gminy. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przedstawił przewodniczących komisji 

stałych Rady Gminy wybranych spośród członków poszczególnych komisji : 

 

1. MIECZYSŁAW KRAS – przewodniczący Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony 

Środowiska 

2. LEOPOLD SASKA– przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

3. LESZEK SRĘBACZ – przewodniczący Komisji BudŜetowej. 

 

Ad. 9 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przypomniał, ze zgodnie z § 70 ust. 2 

Statutu Gminy Lubrza Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. 

 

Wobec powyŜszego zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 
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- Ryszard Surmiak – zgłosił kandydaturę P. Lilla Gąsior ( wyraziła zgodę na kandydowanie) 

 

- Łukasz Hanusiak - zgłosił kandydaturę P. Stanisława Pawłowskiego ( wyraził zgodę na 

kandydowanie). 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – Krzysztof Sobstyl poddał pod głosowanie 

kandydaturę P. Lilli Gąsior na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania przy 4 – głosach „za”, 7 – „przeciw”, 4 – „wstrzymujących 

się” wniosek nie został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę P. Stanisława 

Pawłowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wniosek został przyjęty przy 8 – 

głosach „za”, 1 – „przeciw” i 6 – „wstrzymujących się”. 

 

Wobec powyŜszego przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie Uchwałę                

Nr II/5/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 8 głosach „za”, 1 – „przeciw” i 6 – 

„wstrzymujących” stwierdza się wybór Pana STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. 10 

Dyskusja. 

 

- Mieczysław Kras – radny – przypomniał, Ŝe jeszcze w ubiegłej kadencji był plan na 

przyznanie dla ZGKiM kwoty 20.000 zł na zakup koparki. Śniegu na razie nie ma, koparki teŜ 

nie ma, a zima moŜe nadejść lada dzień . 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – wyjaśniła, Ŝe sprawa ta objaśniana będzie przy kolejnym 

punkcie porządku obrad, tj. podczas podjęcia uchwał. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków –w imieniu sołtysów oraz przewodniczących rad 

sołeckich zwrócił uwagę, iŜ wynagrodzenie za pracę jaką wykonuje sołtys jest zdecydowanie 
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za niskie. Sołtys wykonuje bardzo duŜo prac społecznych, ponosząc własne koszty, tj. 

telefony, wyjazdy słuŜbowe, itp. Zaproponował aby rozwaŜyć moŜliwość zwiększenia diety 

dla sołtysów. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, 

Ŝe organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 

podróŜy słuŜbowej. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Mieczysława Salamon – wyjaśniła, Ŝe zapis w ustawie dotyczy 

wyjazdów kiedy radny delegowany jest w sprawach słuŜbowych poza gminę. Natomiast 

sołtysi za udział w pracach rady wynagradzani są inaczej niŜ radni, a zasady określa odrębna 

uchwała Rady Gminy. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – dodała, Ŝe praca sołtysów z załoŜenia jest pracą społeczną 

na rzecz mieszkańców danego sołectwa. Sołtysi otrzymują prowizję za zainkasowany 

podatek. Ponadto za udział w pracach rady gminy, tj. posiedzeniach obrad sesji, komisji, czy 

naradach sołtysów, otrzymują dietę w wys. 40 zł na posiedzenie. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Soków – wyjaśnił, iŜ niestety mieszkańcy coraz rzadziej 

płacą podatek u sołtysa, większość uiszcza opłaty w Urzędzie Gminy. Ponadto sołtysi muszą 

rozesłać nakazy płatnicze do kaŜdego mieszkańca za potwierdzeniem odbioru. 

Ponadto poinformował, Ŝe w Słokowie bardzo często pali się kontener przy jego 

posesji. Nie wzywa StraŜy PoŜarnej, poniewaŜ sam w miarę moŜliwości stara się ugasić 

palący się kontener wodą z hydrantu. 

 

- Tadeusz Gaciek – sołtys wsi PręŜynka – dodał, Ŝe w gminach ościennych sołtysi są bardziej 

doceniani za swoją pracę społeczną. Za udział w pracach rady sołtys ma wypłacaną dietę w 

takiej samej wysokości co radny, równieŜ za inne prace są wynagradzani finansowo. 

Przypomniał, Ŝe prosił o zakup rowera aby móc dojechać do przysiółka Dobroszewice, 

niestety ani rowera ani zwrot za paliwo nie otrzymał. Dla porównania w innych gminach 

kaŜdemu sołtysowi zakupiono rowery słuŜbowe. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – zwróciła uwagę, Ŝe jeśli sołtysi złoŜą taki wniosek, Rada 

Gminy moŜe rozwaŜyć propozycję podniesienia diet dla sołtysów. 
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- Leopold Saska – radny – zaproponował aby temat podwyŜszenia diet dla sołtysów 

przedyskutować na następnej sesji. 

 

- Kazimierz Kania – sołtys wsi Laskowice – dodał, Ŝe duŜo mieszkańców w ogóle nie płaci 

podatku, poniewaŜ odsetki za nieterminowe wpłaty są bardzo małe.  

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – wyjaśniła, Ŝe wysokość odsetek od nieterminowych wpłat 

ustalone są ustawowo. Zgodnie z ordynacją podatkową do kwoty 6,10 zł nie pobiera się 

odsetek. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem jaką propozycję mają sołtysi jeŜeli 

chodzi o podwyŜszenie diety ? 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – wyjaśnił, Ŝe sołtysi nie mogą sami proponować 

sobie wysokości diet, o tym powinna zdecydować rada gminy. 

 

- Przewodniczący rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zaproponował aby sprawę podwyŜszenia 

diet dla sołtysów rozwaŜyć na posiedzeniach komisji. 

 

Ad. 11 

Podjecie uchwał : 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przedstawił kolejno projekty uchwał :  

 

- Nr II/6/2006 w sprawie zmian budŜetu Gminy na 2006r. 

 

- Maria Halek – Skarbnika Gminy – wyjaśniła szczegółowo wprowadzanych zmiany zarówno 

po stronie dochodów jak i wydatków. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę Ŝe z przedstawionych wyjaśnień P. Skarbnik dot. 

projektu uchwały okazuje się, Ŝe nie jest przewidziany zakup koparki. Zwrócił się z 

zapytaniem, w jaki sposób naprawiane będą wszelkie awarie, oraz jaki jest plan zimowego 

utrzymania dróg ? 
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – poinformował, Ŝe zimowe utrzymanie dróg będzie 

zlecane RSP w Skrzypcu, RSP w  Lubrzy lub innym przedsiębiorcom. Koszty na pewno będą 

większe a czas reakcji na zgłoszenie na pewno opóźnione. Wyjaśnił, Ŝe ze względu na niskie 

dochody Gminy dotacja w wys. 20 000 zł na zakup koparki została wstrzymana. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe kwota 20 000 zł to mała kwota nawet na 

remont. JeŜeli zimowi utrzymanie dróg będzie zlecane innym przedsiębiorstwom to będzie to 

koszt trzy razy większy niŜ sama koparka. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – dodał, Ŝe jeŜeli chodzi o remonty czy naprawy, to sprzęt 

jest wynajmowany. Niejednokrotnie z wynajęciem sprzętu jest równieŜ problem, dlatego teŜ 

czas usunięcia awarii równieŜ się wydłuŜa. Niestety z dochodów własnych, tj. opłaty za wodę, 

śmieci, czynsz, Zakład nie jest w stanie zakupić jakiegokolwiek sprzętu. 

Rada Gminy co roku, uchwalając budŜet planuje zadania komunalne na poszczególne 

sołectwa, które w miarę moŜliwości są wykonywane. W budŜecie na rok 2007 planowany jest 

zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych. 

Obecnie samochód, który woził kontenery uległ powaŜnej awarii, Zakład ponosi dodatkowe 

koszty zlecając wykonanie tej usługi innym instytucjom. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaki jest koszt wynajęcia koparki ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – wyjaśnił, Ŝe jedna roboczo – godzina wynajęcia koparki 

to koszt ok. 100 – 110 zł. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, Ŝe w projekcie 

uchwały planuje się środki na zakup pieca c.o do Szkoły w Lubrzy. Zwrócił się z zapytaniem, 

czy piec, który zakupiony 5 lat temu jest juŜ po okresie gwarancji ? 

 

- mgr Stanisław Jędrusik – Wójt Gminy Lubrza – wyjaśnił, Ŝe 5 lat temu do szkoły w Lubrzy 

zakupione zostały 2 piece. Gwarancja obejmowała okres 3 lat. Piece zakupione były w 

znanej, renomowanej firmie w Pleszewie. Niestety jeden okazał się wadliwy, poniewaŜ juŜ po 

dwóch latach eksploatacji był naprawiany w ramach gwarancji. Niestety gwarancja się 

skończyła a piec ponownie wymaga remontu. MoŜna było zakupić piec z blachy kotłowej, ale 

jego cena jest o 30 % większa. 
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W tej chwili piec jest juŜ zamówiony a jego cena po negocjacji wynosi 15.000 zł., okres 

gwarancji 2 lata. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił się z 

zapytaniem, czy są inne firmy konkurencyjne, produkujące takie piece ? 

 

- mgr Stanisław Jędrusik – Wójt Gminy Lubrza – wyjaśnił, Ŝe kotły miałowe o tak duŜej 

mocy, tj. 150 kW produkuje tylko firma w Pleszewie.  

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad sesji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Nr II/6/2006 w sprawie zmian budŜetu Gminy na 2006r., która 

przyjęta została przy 9 – głosach „za’ i 6 – „wstrzymujących się”. ( głosowało 15 radnych). 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejne projekty 

uchwał : 

- Nr II/7/2006 uchylająca uchwałę Nr XXIV/198/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia               

  19 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   

  Lubrza. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr II/8/2006 w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr II/9/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy 

Lubrza. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – wyjaśnił, Ŝe stawki za wodę nie ulegają zmianie, są na 

poziomie roku bieŜącego. W przyszłym roku nie przewiduje się kosztownych inwestycji, 

tylko bieŜące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej.  

Ponadto poinformował, Ŝe trwają prace przygotowawcze mające na celu wybudowanie 

tranzytu z Dytmarowa do Lubrzy ( woda pobierana jest z ujęcia wody w Skrzypcu) 

 

- Ryszard Surmiak – radny – stwierdził, Ŝe o zamiarze budowy tranzytu Dytmarów – Lubrza 

mówiło się juŜ 8 lat temu i do tej pory nic z tej dyskusji nie wynika. Poza tym przeciwna temu 
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będzie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  w Jasionie, poniewaŜ zwiększona liczba 

odbiorców wody moŜe negatywnie wpłynąć na cały proces hodowli kur. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM – zapewnił, Ŝe ewentualny tranzyt wodociągu z 

Dytmarowa do Lubrzy nie wpłynie na spadek ciśnienia wody. Wydobycie wody wówczas 

zostałoby zwiększone, a są takie moŜliwości. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe woda w Lubrzy nie nadaje się do spoŜycia. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – wyjaśnił, Ŝe woda z ujęcia w Olszynce spełnia wszelkie 

warunki sanitarne zgodnie z wymogami unijnymi. Woda jest na bieŜąco poddawana 

badaniom.  

 

- mgr Anna Jagusiak – Wójt poprzedniej kadencji – wyjaśniła, Ŝe przy takiej inwestycji gmina 

musi mieć wsparcie ze środków unijnych. Jak dotychczas nie było ogłoszonego naboru 

wniosków na tego rodzaju inwestycje. Dokumentacja jest przygotowywana aby w momencie 

naboru wniosków przedstawić projekt do zaopiniowania. Zazwyczaj udział Gminy wynosi    

15 % kosztów całej inwestycji  ( 85 % kosztów – to środki unijne). W dalszej kolejności gdy 

projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie, będą przygotowywane czasochłonne procedury 

przetargowe. 

 

Innych uwag nie stwierdzono. 

 

Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Nr II/9/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza, który przyjęty został przy 12 głosach „za” i 3 – 

„wstrzymujących się” ( głosowało 15 radnych). 

 

Podjęte w p. 9 i 11 uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 12 
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Ad.12 

 

- Ryszard Surmiak – zwrócił się z zapytaniem, jakie są realne szanse na zakup dla ZGKiM 

koparki oraz samochodu do wywozu odpadów komunalnych. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zaproponował aby powyŜszy temat 

poddać pod dyskusję podczas posiedzeń komisji przy planowanym budŜecie na rok 2007. 

 

- mgr Anna Jagusiak – Wójt Gminy poprzedniej kadencji – złoŜyła podziękowania i Ŝyczenia 

radnym oraz nowemu Wójtowi – 

  „Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. 
Serdecznie gratuluję zwycięstwa w wyborach samorządowych, gratuluję zaufania 
społecznego, okazanego Wam przez mieszkańców Gminy, które jest niewątpliwie duŜym 
wyzwaniem a zarazem wielką odpowiedzialnością. 

Jestem przekonana, Ŝe sprawy związane z rozwojem Gminy i dobrem jej mieszkańców 
będą priorytetowym w Waszej działalności. 

śyczę Wam osiągnięcia wielu sukcesów, odporności na trudy i przeszkody które Was 
czekają w realizacji zdań. śyczę podejmowania trafnych decyzji, zrozumienia przez 
wyborców, tak aby na koniec kadencji w ocenie wszystkich mieszkańców odczuwało się 
zadowolenie, Ŝe wybrali dobrze, nie pomylili się, Ŝe spełniliście ich oczekiwania. 
 śyczę dobrej współpracy Panu Wójtowi z Przewodniczącym Rady Gminy, radnymi 
oraz z pracownikami Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy. 
 śyczę Wam wszystkim duŜo zdrowia, szczęścia i pomyślności w Ŝyciu osobistym, 
zawodowym i tej tak waŜnej słuŜbie społeczeństwu Gminy.” 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 a zakończono o godz. 1415. 

 

Wnioski : 

1. RozwaŜyć moŜliwość podniesienia diet dla sołtysów. 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 
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