
Protokół nr III/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 7 lutego 2007 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 10 00 otworzył sesję, po 

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

uczestniczy 13 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 

- 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 6 grudnia 2006r. 

4. Spotkanie z  Kierownikiem KRUS Oddz. w Nysie. 

5.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy między sesjami. 

6.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

7.   Interpelacje radnych. 

8.   Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007r. 
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- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. 

- w sprawie wystąpienia Gminy z między gminnego związku pn. „Związek Gmin Śląska   

  Opolskiego”. 

- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

  na rok 2007”, 

- w sprawie zasad przyznawania diet dla członków organu wykonawczego jednostki   

  pomocniczej ( sołtysom) oraz przewodniczącym rad sołeckich. 

- w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami   

  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego   

  na 2007r. 

- w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Krzyszkowice,  

  dotyczących zniesienia nazwy urzędowej miejscowości – część wsi KrzyŜkowice:   

  przysiółek KrzyŜkowice. 

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza. 

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza, 

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza, 

- uchylająca uchwałę Nr XXVI/218/06 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 kwietnia 2006r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody w Gminie Lubrza. 

10. Dyskusja. 

11. Uchwalenie budŜetu Gminy Lubrza na 2007r. 

       - odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o      

  projekcie uchwały budŜetowej, 

- odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców. 

- głosowanie całej uchwały budŜetowej. 

    12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    13. Zapytania i wolne wnioski. 

    14. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono uwag Przewodniczący obrad Sesji przystąpił do realizacji 

przedstawionego porządku obrad.  
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 6 grudnia 2006r.  

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 6 grudnia 2006r. 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady powitał serdecznie przybyłego na dzisiejsze obrady sesji Kier. KRUS- 

w Nysie - mgr inŜ. Robert Giblaka. 

 

- mgr inŜ. Robert Giblak – Kier. KRUS – poinformował, Ŝe kaŜdy rolnik posiadający 

gospodarstwo ( minimum 1 ha przeliczeniowy ), nie jest rencistą, czy emerytem i nie 

podlegający innemu ubezpieczeniu, z mocy prawa podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu.  

KRUS świadczy pełny wachlarz usług, począwszy od urodzenia dziecka rolnika, zasiłki 

chorobowe, zasiłki pielęgnacyjne, itp. Obecnie składka kwartalna wynosi 251 zł. 

Ponadto KRUS organizuje w okresie wakacji dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne. Z 

takiego turnusu moŜna skorzystać jeŜeli dziecko ma uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego 

oraz posiada skierowanie od lekarza prowadzącego. 

RównieŜ rolnicy mogą bezpłatnie korzystać z sanatoriów rehabilitacyjnych, KRUS posiada 

bardzo dobrą bazę rehabilitacyjną. Wszystkie zabiegi lekarskie przeprowadzane są bezpłatnie. 

JeŜeli jest osoba, która dotychczas nie opłacała składek, a uległa zdarzeniu losowemu, lub z 

jakiś przyczyn nie mogła opłacać składek, wówczas zawsze moŜna negocjować z KRUS-em  

warunki spłaty poprzez układy ratalne, czy odroczenia. 

 

Na salę obrad przybyli radni : Ryszard Surmiak oraz Łukasz Hanusiak ( obecnych na sali 15 

radnych). 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy dzierŜawca 1 ha przeliczeniowego 

gruntu rolnego podlega ubezpieczeniu wKRUS-ie ? 

 

- - Robert Giblak – poinformował, Ŝe dzierŜawca gruntów powyŜej 1 ha przeliczeniowego 

moŜe podlegać pod KRUS jeŜeli nie posiada innego ubezpieczenia społecznego. 
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- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakiemu ubezpieczeniu podlegają osoby 

zatrudnione w gospodarstwie rolnym ? 

 

- Robert Giblak – poinformował, Ŝe dla rozpatrywania tego typu spraw został utworzony 

specjalny wydział ZUS – u w Opolu, który zajmuje się ubezpieczaniem takich osób. 

Pracownik rolnika ustawowo podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS. Natomiast 

członkowie rodzin, tzw. „domownicy” podlegają ubezpieczeniu w KRUS-ie.  

 

- Lilla Gąsior – radna – zwróciła się z zapytaniem, czy KRUS udziela dofinansowania do 

koloni letnich dzieci rolników ? Prawdopodobnie jest taka moŜliwość ale rolnicy oficjalnie 

nie mają takiej informacji. 

 

- Robert Giblak – wyjaśnił, Ŝe KRUS moŜe dofinansować działania organizacji 

pozarządowych i innych, zajmujących się niesieniem pomocy dla rolników. Organizacje te 

występują do centrali Kasy z prośbą o przyznanie dofinansowania.  

Z takim wnioskiem występują np. Koła Gospodyń Wiejskich z prośbą o potwierdzenie, czy 

rodzice wskazanych dzieci podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

 

- Lilla Gąsior – radna – zwróciła się z zapytaniem, czy Ludowe Zespoły Sportowe na terenie 

Gminy mogą wystąpić z taki wnioskiem o dofinansowanie ? 

 

- Robert Giblak – zapewnił, Ŝe udzieli konkretnej odpowiedzi po zasięgnięciu szczegółowych 

informacji w tej sprawie. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy KRUS posiada w swoim budŜecie 

środki finansowe na profilaktykę dla dzieci rolników, np. urządzanie placów gier i zabaw ? 

 

- Robert Giblak – poinformował, Ŝe KRUS nie współfinansuje tego typu działań, jest 

instytucją państwową na takich samych zasadach jak ZUS. Natomiast są środki finansowe na 

profilaktykę oraz specjalistyczne leczenie w ośrodkach rehabilitacyjnych. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił się z zapytaniem dlaczego rolnik 

opłacający składki KRUS musi jeszcze dodatkowo opłacać składki do ZUS-u, w związku z 

prowadzoną dodatkowo pozarolniczą działalnościa gospodarczą ? 
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- Robert Giblak – wyjaśnił, Ŝe przez kilka lat było tak, Ŝe rolnik, który prowadził pozarolniczą 

działalność gospodarczą mógł pozostawać w KRUS-ie ( przy stawce 251 zł kwartalnie). 

JednakŜe w związku z licznymi protestami medialnymi, ustawodawca postanowił podnieść 

składki do kwoty 510 zł ( kwartalnie) dla osób które są rolnikami i prowadzą dodatkowo 

pozarolnicza działalność gospodarczą. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, Ŝe Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

zobowiązana jest do płacenia składek w ZUS – ie, natomiast ich członkowie są rolnikami i 

podlegają ubezpieczeniu w KRUS-ie ? Czy byłaby moŜliwość aby RSP mogła przejść na 

składkę w KRUS-ie ? 

 

- Robert Giblak – wyjaśnił, Ŝe ubezpieczenie KRUS jest ubezpieczeniem uzupełniającym. 

JeŜeli istnieje podstawa do płacenia składek ZUS to ubezpieczający jest zobowiązany do 

płacenia ubezpieczenia w ZUS-ie ( bo jest większy), nie ma moŜliwości wyboru. Natomiast 

członkowie Spółdzielni ( rolnicy ) płacą ubezpieczenie w KRUS-ie bo nie mają innej 

moŜliwości. 

 

- Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik- zwrócił się z zapytaniem jaki jest procentowy 

udział rolników, którzy skorzystali z ośrodków rehabilitacyjnych? W jaki sposób prowadzona 

jest promocja tych ośrodków ? Dodał, Ŝe większość rolników nie wie o takich moŜliwościach. 

 

- Robert Giblak – wyjaśnił, Ŝe wszelkie informacje moŜna uzyskać na stronie 

www.krus.gov.pl . Dawniej do nakazów płatniczych dołączane były ulotki informacyjne, ale 

to znacznie podwyŜszało koszty przesyłki. Zawsze przy okazji róŜnych spotkań z sołtysami 

czy rolnikami, informacja ta jest przekazywana. Dodał, Ŝe rolnicy wiedzą o moŜliwości 

skorzystania z ośrodków rehabilitacyjnych, czego dowodem jest ich przepełnienie w okresie 

zimowym. Natomiast latem chętnych jest znacznie mniej. Jeśli rolnik wymaga innego 

leczenia niŜ zapewniają ośrodki KRUS-u, wówczas moŜna ubiegać się o dofinansowanie 

kosztów leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych.  

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy z tych ośrodków mogą korzystać 

emeryci i renciści ? 
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- Robert Giblak – wyjaśnił, Ŝe z ośrodków rehabilitacyjnych mogą skorzystać tylko rolnicy 

czynni zawodowo. 

 

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

P. Robertowi Giblak - Kier. KRUS za przedstawienie powyŜszych informacji. 

 

Ad. 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - przedstawił informację o swojej pracy 

pomiędzy sesjami.  

„ W dniu 23 grudnia 2006r. uczestniczyłem wraz z P. Wójtem w sesji Rady Powiatu w 

Prudniku, na której min. zapewniono nas, Ŝe w bieŜącym roku w pierwszej kolejności 

remontowana będzie droga powiatowa Prudnik – KrzyŜkowice oraz Prudnik – PręŜyka – 

Biała. 

W związku z pismem Wojewody, udzieliłem informację na temat gmin czeskich, które 

prowadzą z nami współpracę międzynarodową. 

Ponadto do Urzędu Skarbowego w Prudniku przesłane zostały pierwsze oświadczenia 

majątkowe radnych. Wszyscy radni złoŜyli oświadczanie w ustawowym terminie. 

Ze Związku Gmin Śląska Opolskiego otrzymaliśmy zbiór dokumentów i artykułów 

prasowych na temat metod podziału środków unijnych na lata 2007 – 2013 – materiały są do 

wglądu w Biurze Rady”. 

 

Wpłynęły równieŜ dwie skargi : 

- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy. 

- na działalność zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Lubrzy. 

Skargi  rozpatrywane będą przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. 

 

Ad. 6 

Informację o pracy Wójta Gminy między sesjami przedstawił Wójt Gminy Lubrza – mgr 

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 
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Ad. 7 

Interpelacje : 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił uwagę, Ŝe działka połoŜona w Trzebinie k/ byłego młyna była 

wykazana do sprzedaŜy. Zwrócił się z zapytaniem czy działka ta została juŜ sprzedana ? 

 

Odpowiedź udzielona zostanie na piśmie. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 8 i 9 

Podjecie uchwał : 

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

 

- Nr III/10/07 w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2007r. 

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

 

- Nr III/11/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. 

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

 

- Nr III/12/07  w sprawie oznajmienia zamiaru wystąpienia Gminy Lubrza ze związku 

międzygminnego o nazwie Związek Gmin Śląska Opolskiego. 

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

 

- Nr III/13/07  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2007. 

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

 

- Nr III/14/07 w sprawie zasad przyznawania diet dla członków organu wykonawczego 

jednostki pomocniczej (sołtysom) oraz przewodniczącym rad sołeckich. 

 Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 
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- Nr III/15/07  w sprawie  uchwalenia  programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 

2007 rok. 

 

- Nr III/16/07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi 

KrzyŜkowice, dotyczących zniesienia nazwy urzędowej miejscowości – część wsi 

KrzyŜkowice: przysiółek KrzyŜkowice 

Uchwała przyjęta została przy 14 głosach „za” i 1 – wstrzymującym się” ( głosowało 15 

radnych). 

- Nr III/17/07  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lubrza. 

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

 

- Nr III/18/07  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza. 

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

 

- Nr III/19/07  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przedstawił P. Agnieszkę Marszałek – kandydatkę 

na nowego Skarbnika Gminy. Poinformował, Ŝe jest to osoba kompetentna, od 10 – ciu lat 

zajmuje się księgowością podatkową i nie tylko. Zajmowała stanowisko kierownicze jako 

księgowa w Zakładzie PPHU Aleksandria. Posiada wyŜsze wykształcenie magisterskie o 

kierunku – ekonomia oraz ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstw. Ponadto posiada 

następujące certyfikaty: 

 – „regulacje prawne i ochrona pracy”, 

- „świadczenia rodzinne, zasiłki chorobowe i macierzyńskie”. 

-  „ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”, 

- „Prawo pracy -wyjaśnienia aktualnych przepisów”. 

Jest to osoba dobrze przygotowana i odpowiednia na to stanowisko. 

 

W związku z powyŜszym Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o powołanie P. Agnieszki 

Marszałek na stanowisko Skarbnika Gminy. 
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- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy osoba ta posiada doświadczenie 

zawodowe w sferze budŜetowej ? 

 

- P. Agnieszka Marszałek – poinformowała, Ŝe nie pracowała w sferze budŜetowej. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, Ŝe P. Wójt zapewniał Radę, Ŝe osoba powołana 

na stanowisko Skarbnika będzie z Urzędu, aby nie zwiększać dodatkowo etatów. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe dodatkowego zatrudnienia nie będzie, 

poniewaŜ dotychczasowa P. Skarbnik odchodzi na emeryturę. Ponadto okazało się, Ŝe 

poprzednia kandydatka nie pracuje na komputerze, a podstawowym wymogiem jest aby cała 

księgowość była prowadzona na komputerze. Sprawy te muszą być dobrze opanowane. W 

związku z powyŜszym zrezygnowałem z w/w kandydatki, poniewaŜ na przyuczanie jest zbyt 

późno. 

 

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

głosowanie uchwałę nr III/19/07, która przyjęta została przy 13 głosach „za” i 2 – „przeciw” 

( głosowało 15 radnych). 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl, w imieniu całej 

Rady złoŜył podziękowania P. Marii Halek za długoletnią współpracę, ponadto złoŜył 

najlepsze Ŝyczenia nowo powołanemu Skarbnikowi – P. Agnieszce Marszałek. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – równieŜ złoŜył podziękowania za współpracę         

P. Marii Halek oraz Ŝyczenia sukcesów P. Agnieszce Marszałek. na nowym i 

odpowiedzialnym stanowisku.                   

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał przygotowane na 

sesję : 

 

- Nr III/20/07  uchylająca uchwałę Nr XXVI/218/06 Rady Gminy w Lubrzy z dnia                

12 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody w Gminie Lubrza. 
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe powyŜszy projekt uchwały jest 

następstwem zaskarŜonej przez Sąd Administracyjny uchwały Nr XXVI/218/06, podjętej na 

sesji w dniu 12.04.2006r. W treści w/w uchwały wskazane są nieprawidłowości, polegające 

na przytaczaniu fragmentów tekstu ustawy „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę […]” – jest to 

błąd formalny. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( 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 – 15 

 

Ad. 10 i 11 

 

Uchwalenie budŜetu gminy na 2007r. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, Ŝe przewidywane dochody z tytułu podatku 

rolnego w porównaniu z rokiem ubiegłym są większe aŜ ok. 200 000 zł. Ponadto zwrócił 

uwagę, Ŝe radni do czasu obrad komisji nie znali ceny za 1 q  Ŝyta, a od tego uzaleŜniona jest 

stawka podatku rolnego. 

 

- Maria Halek – Skarbnik Gminy – poinformowała, Ŝe podatek rolny bierze się z 

wielokrotności ceny 1 q Ŝyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest 

to  średnia z ostatnich trzech kwartałów roku ubiegłego. Ok. 20 października danego roku 

podawana jest informacja o obowiązującej cenie 1 q Ŝyta. Rada Gminy moŜe obniŜyć górną 

stawkę, ale nie moŜe jej podnieść. Projekt budŜetu musiał być opracowany do dnia               

15 listopada, a ostatnia sesja Rady poprzedniej kadencji odbyła się we wrześniu. 

ZaprzysięŜenie nowej Rady było 27 listopada roku ubiegłego, stąd nie było moŜliwości aby 

nowa Rada Gminy wystąpiła z projektem uchwały o obniŜenie ceny 1q Ŝyta. 

Następnie przedstawiła obowiązujące ceny 1 q Ŝyta w latach ubiegłych oraz ich 

wysokość ustaloną przez Radę Gminy. 
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 rok  cena 1 q Ŝyta ogłoszona cena 1q Ŝyta 

 przez GUS              uchwalona przez radę gminy 

  2002  37.19 zł   36,00 zł ( obniŜono) 

 2003  33,45 zł   33,45 zł ( bez zmian) 

 2004  34,50 zł   34,50 zł ( bez zmian) 

 2005  37,57 zł   36,00 zł ( obniŜono) 

 2006  27,88 zł   27,88 zł ( bez zmian) 

 2007  35,52 zł   35,52 zł ( bez zmian) 

 

Informacja o cenie 1 q Ŝyta podawana jest do publicznej wiadomości w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Opolskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. JeŜeli 

Rada Gminy postanowiłaby obniŜyć cenę 1 q Ŝyta wówczas musiałaby jeszcze w listopadzie 

podjąć stosowną uchwałę, aby mogła być ona opublikowana do 15 grudnia. W tym roku ze 

względu na przypadający w tym okresie okres wyborczy formalnie nie było to moŜliwe. 

Dodała równieŜ, Ŝe od dwóch, czy trzech lat wysokość podatku od nieruchomości jest na 

stałym niezmieniony poziomie. 

Wszystkie stawki podatkowe gmina musi wykazać w sprawozdaniu PDP (Podstawowe 

Dochody Podatkowe). Skutki obniŜenia podatku traktowane są jako dochód Gminy. Na 

podstawie dochodu gminy obliczany jest dochód na 1 mieszkańca Gminy. Natomiast na 

podstawie dochodu Gminy naliczana jest subwencja wyrównawcza. Jeśli gminę stać na 

obniŜenie podatku to niŜsza będzie naliczona subwencja. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem o ile wzrośnie podatek 1 ha 

przeliczeniowego gruntów ? 

 

- Maria Halek – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, Ŝe podatek za 1 ha przeliczeniowy gruntów 

wzrośnie do kwoty 88,80 zł. ( było 69,70 zł) 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, Ŝe jest to podwyŜka na poziomie aŜ 28 %. 

Zawsze Rada Gminy moŜe obniŜyć górną stawkę, natomiast nie moŜe jej podwyŜszyć. 

Decyzja w tej sprawie naleŜy tylko i wyłącznie do Rady. 
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- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe porównując wpływy z podatków z 

poszczególnych miejscowości do planowanych zadań na rok 2007 w tych miejscowościach 

widoczne są rozbieŜności, co przedstawia się następująco : 

 

 wpływy z podatków  wykorzystanie (%)- realizacja  

                          od mieszkańców ( %)   planowanych zadań   

- Lubrza            25 %     17,52 % 

- Dytmarów      10 %    5,5 % 

-Trzebina   11 %    27 % 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – dodał, Ŝe planowany budŜet na 

realizację zadań w mniejszych miejscowościach jest krzywdzący. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe zadania, które juŜ były zaplanowane 

przez poprzedniego Wójta nie były zmieniane, a poprzez zmniejszenie wydatków jeszcze o 

91 502 zł w wybranych działach i rozdziałach, zaplanowane zostały zadania dodatkowe, które 

są pilne do wykonania i stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa. 

W przyszłości przy opracowywaniu budŜetu wszelkie zadania będą uzgadniane wspólnie z 

sołtysem i rada sołecką. 

Dodał, Ŝe jeŜeli w trakcie roku uda się pozyskać dodatkowe środki do budŜetu ( min ze 

sprzedaŜy mienia komunalnego)  to na pewno będą one przeznaczone na realizację 

dodatkowych zadań gospodarczych. 

 

- Ryszard Barczyk –W-ce Przewodniczący – zwrócił uwagę, Ŝe w miejscowości Trzebina 

ponownie planuje się 40 000 zł na przebudowę drogi, tj. odcinek od drogi krajowej ( k/ 

Soboty) do budynku byłej szkoły. Jak dotychczas zadanie to nie jest realizowane i nie 

wiadomo teŜ kiedy będzie, więc nie powinno się go liczyć do procentowego wykorzystania. 

 

- Michał IŜyk – radny – wrócił się z zapytaniem, jaki udział w dochodach Gminy ma 

świrownia w Skrzypcu. Poza tym jest to podmiot, który przyczynia się do degradacji 

środowiska naturalnego. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – poinformowała, Ŝe właściciel świrowni płaci rocznie 

podatek w wys. 30 000 zł. 
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- Michał IŜyk – radny – zwrócił uwagę, Ŝe ta kwota powinna być znacznie większa, poniewaŜ  

działalność świrowni powoduje degradację terenu, który później trzeba będzie rekultywować, 

ponadto przyczynia się do znacznej eksploatacji dróg. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – wyjaśniła, Ŝe moŜna jedynie negocjować z właścicielem 

świrowni udział w naprawie dróg, z których korzysta, ale nie ma on takiego obowiązku. W 

przeszłości była juŜ taka sytuacja i wynikła z dobrej woli właściciela świrowni. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, Ŝe droga z której korzysta świrownia nie 

jest eksploatowana normalnie, przejeŜdŜający cięŜki sprzęt powoduje zniszczenia i koniecznie 

trzeba coś z tym zrobić. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy przewiduje się w przyszłości 

utworzenia Urzędzie Gminy stanowiska pracy ds. pozyskiwania funduszy unijnych ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe są juŜ zamierzenia aby 

przeprowadzić pewne  przesunięcia, tzn. aby – Krzysztof Barwieniec - kier. Urzędu Stanu 

Cywilnego zajmował się tylko i wyłącznie przygotowywaniem projektów unijnych. Osoba ta 

jest odpowiednio przeszkolona i przygotowana, jej wynagrodzenie nie byłoby zmienione. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy gmina ma zabezpieczone środki na 

zapewnienie udziału własnego w realizacji tych projektów ? 

 

- Wójt Gminy –mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe jeŜeli gmina będzie miała 

moŜliwość wykorzystania środków unijnych, wówczas gdy będzie taka konieczność, 

zaciągnięty zostanie kredyt aby zapewnić udział własny ( tj. ok. 15 % wartości inwestycji). 

Jak na razie opracowana jest juŜ dokumentacja na remont drogi w Trzebinie od drogi 

krajowej w kierunku budynku byłej szkoły, czekamy tylko na ogłoszenia naboru wniosków. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe po przeanalizowaniu całego budŜetu, aby 

zrealizować wszystkie zaplanowane zadania, gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – wyjaśniła, Ŝe planowane jest w budŜecie zaciągnięcie 

kredytu aby moŜna było spłacić zaległy kredyt. 
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Innych uwag w dyskusji nie stwierdzono. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – objaśnił radnym, co powinien zawierać 

punkt porządku obrad – uchwalenie budŜetu – tj. 

- odczytanie projektu uchwały budŜetowej 

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie –  

   uchwały budŜetowej 

- odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców 

- głosowanie całej uchwały budŜetowej. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zwrócił się do W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Barczyka o 

odczytanie projektu uchwały nr III/21/07 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2007r. 

 

- Krzysztof Sobstyl - Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – przedstawił uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 452/2006 z dnia 13 grudnia 

2006r. nt. opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu Gminy na 2007r. 

 

Skład Orzekający po przeanalizowaniu pozytywnie opiniuje przedłoŜony projekt budŜetu 

Gminy Lubrza na 2007r. – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Halek – poinformowała, Ŝe wszelkie uwagi i zalecenia Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zostały wprowadzone do projektu 

budŜetu. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii dot. projektu budŜetu gminy na 2007r. 

 

- Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji BudŜetowej - przedstawił stanowisko Komisji do 

projektu budŜetu : 

 Komisja na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2007r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu 

gminy na 2007r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywna „za” – jednogłośnie ( głosowało 5 

radnych ). 
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- Leopold Saska – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych – poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2007r. 

szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 2007r.zarówno po stronie dochodów jak i 

wydatków. 

Stanowisko Komisji : „za” – 4 głosy, 1 – „wstrzymujący się”. ( głosowało 5 radnych) 

 

- Mieczysław Kras – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska – 

poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2007r. szczegółowo analizowała 

projekt budŜetu gminy na 2007r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywna „za” – jednogłośnie ( głosowało       

5 radnych ) 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, Ŝe komisja na 

posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2007r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 

2007r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywna „za” – jednogłośnie ( głosowało       

5 radnych). 

 

- Lilla Gąsior – radna – przypomniała, Ŝe zwracała uwagę na zbyt duŜy plan wydatków 

rzeczowych ( materiały, wyposaŜenie ) w zakresie działalności Urzędu Gminy. Była to kwota 

124 000 zł. Po zmianach kwota ta została zmniejszona do 111 000 zł. Zwróciła się z 

zapytaniem, na jaki cel została przeznaczona zaoszczędzona kwota ( 13 000 zł)? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe zaoszczędzone pieniądze przeznaczone 

zostały na realizację dodatkowych zadań gospodarczych. Trudno w tej chwili przewidzieć, 

czy planowane wydatki nie są jeszcze zawyŜone, to okaŜe się po I półroczu. JeŜeli będą 

oszczędności, to na pewno zostaną przeznaczone na konkretne zadania. 

 

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

głosowanie projekt uchwały nr III/21/07 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2007r. 

Uchwała została przyjęta przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się” 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy – 15 
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Liczba radnych obecnych na sesji – 15 

 

Uchwalony na Sesji budŜet stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

Nie zgłoszono interpelacji na sesji w dniu 06.06.2006r. 

 

Ad. 13 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – dot. informacji uzyskanej na sesji Rady Powiatu o 

planowanym remoncie drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice. Jako radny powiatu 

minionej kadencji cały czas monitował sprawę remontu w/w drogi. Zawsze kończyło się to 

tak, Ŝe w miarę posiadanych środków finansowych łatane były ubytki, co oczywiście nic nie 

dało. Koniecznie trzeba nadal monitować do Zarządu Dróg Powiatowych o wyłoŜenie 

nowego dywanika asfaltowego. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – dodał, Ŝe remont drogi Prudnik – 

KrzyŜkowice jest ujęty w planie, i był ujmowany w planach w latach poprzednich. Na 

modernizację wszystkich dróg powiatowych zabezpieczona jest kwota ok. 500 tys. zł i w 

ramach tych środków droga ta napewno nie będzie całkowicie przebudowana, wystarczy 

zaledwie na niewielki remont. Dodał, Ŝe jest jeszcze inna propozycja, aby partycypować w 

kosztach modernizacji w/w drogi ze stroną czeską, jako, Ŝe droga ta prowadzi do granicy 

państwa. Wówczas byłaby moŜliwość ubiegania się o środki unijne w ramach inwestycji z 

gminami przygranicznymi. 

 

Poruszył równieŜ sprawę planowanej w przyszłości budowy tranzytu wodociągu z 

Dytmarowa do Lubrzy. Szkoda, Ŝe na naszym terenie nie doszło do budowy rzeźni ( na 

terenach byłej strzelnicy wojskowej w PręŜynce), poniewaŜ przy tej okazji moŜna było 

ubiegać się o środki unijne na uzbrojenie terenu poprzez budowę w/w tranzytu ( Dytmarów – 

Lubrza – PręŜynka), tj. ok. 80 % kosztów inwestycji. Inicjatywa była realna, Banki nam 

sprzyjały, ale niestety rolnicy wycofali swoje udziały. Teraz pozyskanie tych środków moŜe 

być znacznie trudniejsze. Budowa rzeźni była dobrym argumentem przemawiającym za 

budową tranzytu.  
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- Sekretarz Gminy – mgr Mieczysława Salamon – poinformowała, Ŝe jeŜeli gmina 

wystąpiłaby z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie tranzytu 

wodociągu, to korzystniejsze byłoby wskazanie dodatkowych odbiorców wody. Większe 

szanse ma wniosek o sfinansowanie budowy wodociągu od Dytmarowa do PręŜynki. Gmina 

połączona byłaby z terenem inwestycyjnym. W chwili obecnej są jeszcze negocjowane w 

Brukseli warunki przyznawania środków na lata 2007 – 2013 i czekamy na szczegółowe, 

konkretne wytyczne. 

 

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

pytaniami : 

1. Czy znane są juŜ koszty umocnienia skarpy przy drodze gminnej w Nowym Browińcu k/ P.  

    Stosiek? 

2. Na jakiej podstawie sprzedane zostały działki ( nr 842/3 o pow. 0,0147 ha i nr 842/2 o pow.  

   0,0129 ha, stanowiące część drogi gminnej w Lubrzy. Czy nie powinno być wcześniej  

   uchwały w tej sprawie ? 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – wyjaśniła, Ŝe działki te zostały sprzedane na 

podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami, stanowiące majątek Gminy. 

 

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

sytuacja była w Olszynce gdzie równieŜ sprzedawana była część drogi gminnej ale wcześniej 

podejmowana była uchwała w tej sprawie. P. Gąsior jest radną przez miesiąc czasu i juŜ 

zakupiła sobie drogę, wcześniej nikt jej nie kupował. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe jest to droga dojazdowa do posesji P. 

Gąsior i P. Wicher. Procedura sprzedaŜy rozpoczęła się juŜ w ubiegłym roku ( poprzedniej 

kadencji Rady), obecnie została ostatecznie zakończona. Dodał, Ŝe gdyby odcinek tej drogi 

kupił P. Surmiak, który jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości, to osoby te pozbawione 

byłyby dojazdu do własnych posesji. 

 

Natomiast jeŜeli chodzi o umocnienie skarpy pod drogą k/ P. Stosiek w Nowym Browińcu, to 

kosztorys nie jest jeszcze znany, jest on w trakcie opracowywania. 
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- Lilla Gąsior – radna – wyjaśniła, Ŝe w trakcie kiedy kupowane były na własność mieszkania 

nauczycielskie przy szkole w Lubrzy, to wspólną część stanowiło podwórze wraz z przyległą 

stodołą. Poprzednie władze Gminy z jakiegoś powodu nie wyraziły zgody na wykupienie 

przez nas równieŜ tej części a nawet zobowiązano nas do poniesienia kosztów rozgraniczenia 

terenu z wydzieleniem drogi dojazdowej. I tak przez 8 lat była wydzielona droga dojazdowa. 

Kiedy stodoła zaczęła się zawalać, wówczas zaczęto nas przymuszać do jej wykupienia, ale 

nie byliśmy juŜ zainteresowani. Natomiast stodołę zdecydował się wykupić P. Surmiak, a my 

chcieliśmy w takim wypadku wykupić drogę dojazdową, starania w tej sprawie trwały ponad 

roku czasu.   

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak przedstawia się sprawa zakupu 

koparki do ZGKiM w Lubrzy ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe na koparkę została przeznaczona 

kwota 42 000 zł. Są juŜ poczynione pewne kroki, ale w związku z tym, Ŝe wartość zakupu 

przekracza 6000 EURO ( netto), to musi się odbyć przetarg. 

 

- Marian Mironowicz – sołtys wsi Jasiona – zwrócił się z zapytaniem, czy będą wyciągane 

konsekwencje wobec właścicieli gruntów, którzy zaorują przydroŜne rowy ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe konsekwencje na pewno będą 

wyciągane. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w przyszłości będą planowane 

środki na przeprowadzenie remontu dróg transportu rolnego w gminie ( łącznie z mostkami i 

przepustami) ? 

Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe 11 uchwał przygotowanych na jedną sesję to zdecydowanie za 

duŜo, lepiej byłoby zaplanować więcej sesji, wówczas będzie się lepiej pracowało. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe złoŜył wniosek na 

Komisji Rolnej Rady Powiatu o przygotowanie szczegółowej procedury postępowania przy 

scalaniu gruntów rolnych. Przy scalaniu gruntów jest moŜliwość ubiegania się o dodatkowe 

środki unijne. Informacja ta zostanie później przekazana rolnikom. 
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- Lilla Gąsior – radna – zwróciła się z zapytaniem, czy w przyszłości powstanie w gminie 

plan zagospodarowania drzew, które zostały wycięte, przycięte lub powalone  przez wichury. 

Są Gminy, które mają wydzielone specjalne miejsca do składowania takiego drewna i w razie 

potrzeb przekazywane jest do szkół, przedszkoli, czy dla ludzi ubogich na opał ? 

Ponadto zwróciła się z zapytaniem, jak zagospodarowywane są drzewa przy Alei Lipowej w 

Lubrzy (jest to droga wojewódzka), które zostały powalone ?  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe w ostatnich dniach w czasie silnej 

wichury powalonych zostało 6 drzew przy Alei Lipowej w Lubrzy. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Głubczycach. Była taka sytuacja, Ŝe powalone 

drzewa zostały od razu zabrane. Po zasięgnięciu informacji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Głubczycach okazało się, Ŝe drzewa te zostały przekazane Panu Pankowi ( pracownik UG) 

i zwrócono uwagę, Ŝe to nie jest nasza sprawa. Jako Wójt nie zostałem o tym fakcie 

poinformowany, i to nie było w porządku. Po dalszych interwencjach w tej sprawie 

przedstawiciel Zarządu Dróg w Głubczycach przedstawił fakturę obciąŜającą P. Panka na 

określoną kwotę za przekazanie drzew. 

Natomiast jeŜeli chodzi o drzewa znajdujące się przy drogach gminnych, to zawsze są one 

właściwie zagospodarowywane, przekazuje się je osobie dokonującej wycinki lub przecinki w 

zamian za wykonaną usługę. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył WNIOSEK aby naprawić 

załamaną studzienkę, znajdującą się przy rowie komunalnym k/P. Golonka w KrzyŜkowicach. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił się z zapytaniem jak długo trwa 

procedura wydania decyzji na wycinkę drzewa na terenie prywatnej posesji?  P. Nosidlak z 

KrzyŜkowic składała podanie o wycięcie drzewa i procedura wydania decyzji 

prawdopodobnie trwała zbyt długo. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe sprawa ta została juŜ załatwiona, ale 

nie zawsze podania o wycinkę drzew są uzasadnione. Obecnie jest aŜ 30 wniosków o wydanie 

decyzji na wycinkę drzew. Jest to zbyt duŜo, dlatego teŜ kaŜdy przypadek oceniany jest w 

terenie. 

 



 20 

- Zenon Drabik- radny – złoŜył WNIOSEK aby wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w 

Prudniku o załoŜenie 2 progów zwalniających na osiedlu domków jednorodzinnych w 

Skrzypcu. CięŜkie samochody ze świrowni jadą zbyt szybko i powodują zagroŜenie 

bezpieczeństwa. 

 

- Mieczysław Kras – radny – złoŜył następujące WNIOSKI : 

1. Zorientować się czy jest moŜliwość przeprowadzenia remontu drogi nr 270 o nawierzchni     

    tłuczniowej w PręŜynce. Jest to jedyna droga dojazdowa do 14 posesji.      

2. Ująć w planie załoŜenie 5 lamp na odcinku drogi ok. 150 mb od Remizy w kierunku  

   budynku byłej szkoły w PręŜynce. Wniosek ten Rada Sołecka składa juŜ od kilku lat. 

3. We wszystkich sołectwach ustawić kontenery w sposób dostępny dla wszystkich  

   mieszkańców. Kontenery ustawione są na wysokich płytach betonowych, co utrudnia   

   ludziom starszym korzystanie z nich. 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca Prawnu UG – wyjaśniła, Ŝe bardzo długo, przeszło 8 lat 

toczyła się sprawa o rozgraniczenie drogi nr 270 w PręŜynce. Sprawa prawomocnie juŜ się 

zakończyła we wrześniu 2005r., rozgraniczenie jest juŜ dokonane. Dlatego teŜ w ramach 

posiadanych środków gmina moŜe przystąpić do jej budowy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iŜ rzeczywiście w planie na rok bieŜący 

montaŜ lamp nie jest uwzględniony. Koszt zamontowania 2 lamp – tj. ok. 8 000 zł ( łącznie z 

nowymi słupami). 

 

- Władysław Panek – inspektor UG – wyjaśnił, Ŝe jeŜeli będą zabezpieczone środki finansowe 

to jest moŜliwość zamontowania lamp, nie ma Ŝadnych przeciwwskazań. 

 

- Lilla Gąsior – radna – zwróciła się z zapytaniem, jaka jest procedura przeprowadzania 

kontroli na terenie Szkoły ? 

W czasie ferii zimowych miał miejsce incydent, kiedy na teren Szkoły w Lubrzy weszła 

osoba, przedstawiając się, Ŝe jest radnym. Dyrektorka Szkoły niestety o niczym nie wiedziała.  

 

- BoŜena Ostrycharczyk – p.o dyr. ZPS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe w pewnym dniu, okresie 

ferii zimowych na teren Szkoły w Lubrzy weszły 2 osoby, jedna z nich przedstawiła się 

dyŜurującej nauczycielce, Ŝe jest radnym i członkiem Komisji Wychowania i Oświaty. 
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Nauczycielka skierowała te osoby do dyrektorki. Niestety osoby te nie przyszły do 

sekretariatu. Prawdopodobnie wypytywano się gdzie odbywają się zajęcia i jak długo trwają. 

- Zenon Drabik – radny – poinformował, Ŝe to on przyszedł do szkoły zarówno w Lubrzy  jaki 

i Dytmarowie w charakterze rodzica a nie osoby kontrolującej, chcąc zorientować się jak 

wyglądają zajęcia dla dzieci w czasie ferii. Wyraził zdziwienie, Ŝe ta wizyta odebrana została 

niewłaściwie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe szkoła jest placówką publiczną i kaŜde 

wejście obcej osoby musi być zgłoszone do kierownika lub dyrektora. JeŜeli ktoś przychodzi 

na kontrolę, to w pierwszym rzędzie powinien skierować się do dyrektora, wcześniej 

legitymując się kim jest i kogo reprezentuje. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, Ŝe gdyby to nie był 

radny, tylko zupełnie inna osoba, to nie byłoby sprawy.   

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – zwrócił uwagę, Ŝe są odczucia mieszkańców, Ŝe Szkoła w Lubrzy 

nie chce dzieci z Dytmarowa. MoŜe być taka sytuacja, Ŝe dzieci ze Szkoły Podstawowej z 

Dytmarowa pójdą do Gimnazjum w Prudniku.  

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił uwagę, iŜ młodzieŜy z 

Dytmarowa, KrzyŜkowic, Skrzypca nie zapewniono dojazdu na zajęcia w okresie ferii 

zimowych do Gimnazjum w Lubrzy. Poza tym była propozycja aby w takim razie w SP w 

Dytmarowie zorganizować zajęcia dla młodzieŜy gimnazjalnej w godzinach popłudniowych, 

ale niestety nie było Ŝadnej akceptacji i chęci ze strony Gimnazjum w Lubrzy. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – poruszył równieŜ sprawę kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy. Dodał, Ŝe jeŜeli rolnicy do roku 2008 nie będą podłączeni do 

kanalizacji sanitarnej i nie będą mieli osobno tzw. płyt obornikowych na odchody zwierzęce 

wówczas nie uzyskają dopłat unijnych. 

Jest teŜ sugestia aby łącznie z innymi gminami przystąpić do wspólnej inwestycji budowy 

kanalizacji sanitarnej, być moŜe łatwiej będzie działać za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Leader +. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 900 a zakończono o godz. 1230. 

 

WNIOSKI : 

1. Naprawić załamaną studzienkę, znajdującą się przy rowie komunalnym k/P. Golonka 

w KrzyŜkowicach. ( wniosek zgłoszony przez radnego K. Sobstyla) 

2. Wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Prudniku o załoŜenie 2 progów 

zwalniających na osiedlu domków jednorodzinnych w Skrzypcu. ( wniosek zgłoszony 

przez radnego Z. Drabika) 

3. Zorientować się czy jest moŜliwość przeprowadzenia remontu drogi nr 270 o 

nawierzchni tłuczniowej w PręŜynce. Jest to jedyna droga dojazdowa do 14 posesji.     

( wniosek zgłoszony przez radnego M. Krasa) 

4. Ująć w planie załoŜenie 5 lamp na odcinku drogi ok. 150 mb od Remizy w kierunku 

budynku byłej szkoły w PręŜynce. ( wniosek zgłoszony przez radnego M. Krasa) 

5. We wszystkich sołectwach ustawić kontenery w sposób dostępny dla wszystkich 

mieszkańców. Kontenery ustawione są na wysokich płytach betonowych, co utrudnia 

ludziom starszym korzystanie z nich. ( wniosek zgłoszony przez radnego M. Krasa) 

 

 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 
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WNIOSKI z Sesji rady Gminy w Lubrzy z dnia 7 lutego 2007r. 

 

6. Naprawić załamaną studzienkę, znajdującą się przy rowie komunalnym k/P. Golonka 

w KrzyŜkowicach. ( wniosek zgłoszony przez radnego K. Sobstyla) 

7. Wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Prudniku o załoŜenie 2 progów 

zwalniających na osiedlu domków jednorodzinnych w Skrzypcu. ( wniosek zgłoszony 

przez radnego Z. Drabika) 

8. Zorientować się czy jest moŜliwość przeprowadzenia remontu drogi nr 270 o 

nawierzchni tłuczniowej w PręŜynce. Jest to jedyna droga dojazdowa do 14 posesji.     

( wniosek zgłoszony przez radnego M. Krasa) 

9. Ująć w planie załoŜenie 5 lamp na odcinku drogi ok. 150 mb od Remizy w kierunku 

budynku byłej szkoły w PręŜynce. ( wniosek zgłoszony przez radnego M. Krasa) 

10. We wszystkich sołectwach ustawić kontenery w sposób dostępny dla wszystkich 

mieszkańców. Kontenery ustawione są na wysokich płytach betonowych, co utrudnia 

ludziom starszym korzystanie z nich. ( wniosek zgłoszony przez radnego M. Krasa) 

 

 


