
Protokół nr V/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 25 kwietnia 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, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 14 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 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

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

otrzymali porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji z dnia 28 marca 2007r. 

4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnickiego. 

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

6.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

7.   Interpelacje radnych. 

8.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006r. Udzielenie  

      absolutorium Wójtowi Gminy. 

      - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza  

        za 2006r. 
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9.   Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał : 

 - w sprawie wystąpienia ze związku gmin, 

 - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie   

 Gminy Lubrza, 

 - odwołania Sekretarza Gminy Lubrza, 

 - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Ekonomiczno –     

    Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubrzy, 

 - w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

 nauczycieli. 

 - w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
 pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

 - w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007r. 

    11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    12. Zapytania i wolne wnioski. 

    13. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 28 marca 2007r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 28 marca 2007r. przyjąć 

bez odczytywania. Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez Radę przy         

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

 

Ad. 4 

W sesji uczestniczył Starosta Powiatu Prudnickiego – mgr Radosław Roszkowski oraz dyr.  

Powiatowego Zarządu Dróg – mgr Bronisław Rycko. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnickiego – poinformował, że w obecnej 

chwili trwają prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie do programów 

unijnych na remonty dróg powiatowych. Na terenie Gminy Lubrza są to drogi :  

- Prudnik – Krzyżkowice,  

- Prudnik – Prężyna – Biała 

Drogi te wymagają kompleksowej przebudowy. Czynione są starania aby przygotowywane 

projekty zostały ujęte na liście projektów indykatywnych. Taka lista przygotowywana jest 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Czeskie Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. 
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Inne drogi, planowane do modernizacji przy wsparciu środków unijnych to : 

- droga Prudnik – Dębowiec 

- droga Głogówek – Racławice Śl. – Osoblacha 

Przewidywany całkowity koszt przebudowy w/w czterech dróg to kwota ok. 40 mln zł. 

 

- mgr Bronisław Rycko – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg – poinformował, że Powiat 

Prudnicki zarządza drogami powiatowymi na długości 308 km, w tym na terenie gminy 

Lubrza jest to 43 km, co stanowi 14,3 %. Na terenie Gminy Lubrza jest 13 odcinków dróg 

powiatowych : 

- Biała – Laskowice – przeprowadzono remont cząstkowy. Odcinek przez wieś Laskowice 

wymaga większych nakładów finansowych. Jest to droga mało uczęszczana, dawna droga 

krajowa.  

- droga w Nowym Browińcu na dł. 1 600 mb – jest w dobrym stanie za wyjątkiem odcinka 

ok. 200 mb, przy wyjeździe na drogę krajową. 

- droga Trzebina – Skrzypiec –  wymaga w 50 % gruntownej przebudowy 

- droga Dytmarów - Stacja PKP – jest w dobrym stanie ( w roku bieżącym nie jest ujęta w 

planie do remontu) 

- droga Nowy Browiniec – Otoki – jest w dobrym stanie ( w roku bieżącym nie jest ujęta w 

planie do remontu) 

- droga Trzebina – Dębowiec - w roku bieżącym nie jest ujęta w planie do remontu) 

- droga Lubrza – Prężynka – wymaga niewielkich remontów. Być może w roku bieżącym 

będzie naprawiana w ramach remontów cząstkowych. 

- droga Dobroszewice – Olszynka – w roku bieżącym nie jest ujęta w planie do remontu. 

- droga Lubrza – Jasiona – jest w dobrym stanie technicznym. 

- droga Prudnik – Biała Prudnicka -  wymaga gruntownej przebudowy 

- droga Prudnik – Krzyżkowice granica Państwa – jest to droga o długości 7,700 km wymaga 

całkowitej przebudowy, obecnie trwa postępowanie przetargowe. W Krzyżkowicach 

planowane jest otwarcie przejścia granicznego, dlatego też możemy ubiegać się o  tzw. środki 

transgraniczne na przebudowę w/w drogi. 

 

W roku bieżącym zaplanowano 180 tys. zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych. 

W związku z organizowanymi dożynkami gminnymi w miejscowości Słoków, będzie łatany 

odcinek drogi od Słokowa do Olszynki oraz Skrzypiec – Trzebina ( k/ Żwirowni). Jeżeli 

wystarczy pieniędzy, również połatany zostanie odcinek drogi Prężynka – Lubrza. 
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Plan wydatków w roku 2007 na prace remontowe -  ogółem  545 000 zł, w tym : 

- remont mostu przy drodze powiatowej Laskowice – Słoków – 29.200 zł 

- remont mostu przy drodze powiatowej Dytmarów – Stacja PKP – 75 000 zł 

- remonty zabezpieczające na drodze Prudnik – Krzyżkowice – 28 000 zł 

- dokumentacja na przebudowę drogi Prudnik – Krzyżkowice – 130 000 zł ( przetarg 

rozstrzygnięty będzie w dniu 7 maja br.) 

 

Ogółem wydatki zaplanowane na prace remontowe na terenie Gminy Lubrza stanowią 48 %, 

całego budżetu. 

 

Ponadto w Słokowie przy drodze powiatowej na dł. 400 mb przeprowadzony zostanie remont  

chodnika. Gmina Lubrza zadeklarowała partycypację w kosztach remontu, polegającą na 

zapewnieniu wykonania prac. 

Ponadto na życzenie Wójta, być może odbudowany zostanie chodnik w Lubrzy przy ul. 

Harcerskiej na odcinku 400 m
2
 

 

Wszystkie zaplanowane prace remontowe będą wykonane do końca czerwca br. 

 

- Krzysztof  Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem dlaczego w 

okresie zimowym droga w Krzyżkowicach nie jest do końca odśnieżana, a samochód zawraca 

już na przystanku ?  

Ponadto zwrócił uwagę, że droga Prudnik – Dytmarów – Krzyżkowice została najbardziej 

zniszczona w czasie, gdy stanowiła drogę objazdową przy budowie drogi Prudnik – Trzebina 

– granica Państwa oraz przy budowie obwodnicy m. Lubrza. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że droga powiatowa od skrzyżowania do Skrzypca 

w stronę Trzebiny, na odcinkach : zjazd za skrzyżowaniem oraz przy osiedlu domków 

jednorodzinnych jest w stanie krytycznym. Powinno się ją zrobić w pierwszej kolejności. 

Tymczasem przeprowadzony został remont cząstkowy drogi od skrzyżowania w stronę 

Lubrzy, choć nie było tak pilnej potrzeby. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przypomniał, że Pan Rycko zadeklarował, że do 

czasu modernizacji całej drogi Prudnik- Dytmarów – Krzyżkowice, odcinek od skrzyżowania 

w stronę Skrzypca zostanie połatany. 

 

- Mieczysław Kras – radny – poinformował, że droga powiatowa Prudnik – Prężyna - Biała 

na odcinku Prężynka – Prężyna jest bardzo zdewastowana, praktycznie nie można już z niej 

korzystać. 

Zwrócił uwagę, że pilnego remontu wymaga również przepust na Potoku Białka przy 

skrzyżowaniu dróg Prudnik – Prężynka. Podpory rozchodzą się i może dojść do tragedii. 

 Ponadto zwrócił się do Starosty z zapytaniem, jak wygląda sprawa planowanej 

budowy tranzytu kanalizacji sanitarnej z Białej do Prudnika ?  

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – wyjaśnił, że droga Prudnik – 

Prężyna – Biała ujęta jest w wykazie zadań do realizacji przy udziale środków unijnych. W 

roku bieżącym możemy co najwyżej otrzymać decyzję o przyznaniu środków. 

 Jeżeli chodzi o tranzyt ścieków na Oczyszczalnię w Prudniku, były wstępne 

porozumienia pomiędzy gminą Prudnik, Biała oraz Lubrza. Ze względu na małą przychylność 

poprzednich władz Gminy Prudnik, Gmina Biała odstąpiła od wcześniejszych deklaracji, 

obawiając się wysokiej ceny za odbiór ścieków. 

W dalszym ciągu jest możliwość aby wznowić rozmowy w tej sprawie.  

Ponadto w interesie Prudnika jest, aby przyjmować jak najwięcej ścieków, ponieważ moc 

przerobowa Oczyszczalni jest ogromna. Gmina Lubrza może poczynić starania o środki 

unijne na tego rodzaju inwestycję. Problemem może być jedynie duży koszt opracowania 

dokumentacji. Niestety na cenę odbioru ścieków ma również wpływ koszt amortyzacji 

tranzytu.  

 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, iż rzeczywiście niepotrzebnie łatana była 

droga od skrzyżowania drogi na Dytmarów w kierunku Lubrzy ( tzw. „czarna droga”). 

Odcinek drogi od skrzyżowania do Skrzypca jest w znacznie gorszym stanie. Kto decyduje o 

kolejności remontu dróg ? Poza tym łatanie dróg nie powinno się przeprowadzać na jesień, 

ponieważ na wiosnę będzie to samo. 
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Ponadto zwrócił uwagę, że bardzo duży był koszt remontu mostu przy drodze powiatowej 

Dytmarów – Stacja PKP. Droga jest mało uczęszczana, a pieniądze można było przeznaczyć 

na remont innych dróg. 

Zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie naprawiana droga Prudnik – Krzyżkowice oraz droga 

do Skrzypca ( zjazd od skrzyżowania ). 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – wyjaśnił, iż należałoby zastanowić 

się, czy lepiej jest wykonać gruntowną przebudowę drogi, czy niepotrzebnie wydawać 

pieniądze na cząstkowe łatanie, które nie załatwia sprawy. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że nic nie było 

mówione o łataniu dziur na drodze powiatowej Skrzypiec – Krzyżkowice, miejscami nie da 

się przejechać. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy planowane jest koszenie poboczy przy drogach 

powiatowych ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, iż prawdopodobnie planowana jest 

likwidacja Powiatowego Zarząd Dróg. Jak będzie funkcjonował Zarząd w nowej formie ? 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – wyjaśnił, że planuje się 

zlikwidować Powiatowy Zarząd Dróg w celu usprawnienia niektórych procedur w 

zarządzaniu drogami. Przy Starostwie utworzony zostanie Wydział Infrastruktury 

Powiatowej. Sprawy dróg będą bezpośrednio podlegać naczelnikowi tego wydziału. Ponadto 

reorganizacja przyniesie również oszczędności finansowe. 

 

- Łukasz Hanusiak – zwrócił uwagę, że na drodze powiatowej Laskowice – Słoków w obrębie 

planowanego remontu przepustu, dobrze byłoby zlikwidować poprzeczny garb w nawierzchni 

drogi, ponieważ utrudnia on ruch samochodów. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy wiadomo coś na temat planowanego 

poszerzenia drogi Prudnik – Trzebina ( granica Państwa) 
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- mgr Bronisław Rycko – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg – poinformował, że droga Prudnik 

– Trzebina ( granica Państwa) zarządzana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, że rowy odwadniające przy drogach praktycznie 

całkowicie zanikają, są zaorywane przez rolników. Jeżeli woda deszczowa nie ma możliwości 

odpływu z nawierzchni drogi, to przyczynia się min. do jej szybszego zniszczenia.  

 

- Lilla Gąsior – radna – zwróciła się z zapytaniem, czy planuje się przeprowadzenie remontu 

drogi przez wieś Lubrza? Ponadto zwróciła uwagę, że podczas przebudowy chodnika, 

krawężniki zostały wysunięte na wys. 10 cm na odcinku od początku wsi Lubrza, jadąc od 

strony Dytmarowa do budynku byłego Urzędu Gminy i prawdopodobnie miał być tam 

wyłożony nowy dywanik asfaltowy. Wysoki krawężnik utrudnia mieszkańcom wjazd do 

posesji. Jakie są plany odnośnie tej drogi ? 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił się z prośbą aby przekazać kilkanaście 

używanych płyt betonowych z remontowanego chodnika w Słokowie na potrzeby wsi. Płytki 

te wyłożone byłyby na placu przed świetlicą w Słokowie.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że sprawa uzgodniona już jest z dyr. P. 

Rycko, część płytek betonowych zostanie przekazana na potrzeby wsi.  

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem jaki byłby realny termin rozpoczęcia 

przebudowy drogi Prudnik – Krzyżkowice ? 

 

- mgr Radosław Roszkowski – poinformował, że najbardziej realny termin rozpoczęcia 

przebudowy drogi Prudnik – Krzyżkowice, to wiosna 2008r., oczywiście pod warunkiem 

otrzymania dofinansowania. 

Ponadto dodał, że poprzednie władze w Powiecie pozostawiły ogromny dług do spłacenia w 

wys. ok. 20 mln zł. Dlatego też brakuje środków min. na tak ważne inwestycje, ciężko nawet 

zaciągnąć kolejne kredyty aby wesprzeć dotacje unijne na określone zadanie. 

Natomiast jeżeli chodzi o drogę przez wieś Lubrza, to decyzja w tej sprawie podjęta zostanie 

podczas najbliższego spotkania z Zarządem Powiatu. 
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- Irena Ułan – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Słokowie – zwróciła uwagę, że prace przy 

łataniu dziur w drogach przeprowadzane są niewłaściwie, ubytki nie są dokładnie 

wyczyszczone i później zalewane są masą asfaltową. Wiadomo przecież, że nie będzie to 

trwałe. 

 

- Bronisław Rycko – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg – wyjaśnił, że inaczej przebiega łatanie 

ubytków na drogach krajowych, ale jest również bardziej kosztowne, tzn. 220 zł/ 1m
2
 . 

Łatanie dróg powiatowych odbywa się przy innej, znacznie tańszej technologii, tj. ok.           

79 zł/ 1 m
2
.  

Ponadto udzielił odpowiedzi na wcześniej zadane pytania : 

- sprawa odśnieżania w m. Krzyżkowice – głównym powodem dla którego prawdopodobnie 

m. Krzyżkowice nie jest odśnieżana do końca zabudowań, jest obawa, że ciężki samochód 

typy KAMAZ mógłby ugrzęznąć na poboczu podczas wykonywania manewrów. 

- sprawa budowy obwodnicy m. Lubrza – prace prowadzone były przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad. To ona przygotowywała dokumentację, uzgodnienia, 

oznakowania oraz objazdy. Powiatowy Zarząd Dróg nie miał wpływu na podejmowane 

decyzje. Rzeczywiście droga Prudnik – Krzyżkowice została w tym czasie nadmiernie 

eksploatowana. 

- droga przez wieś Lubrza – nie jest ujęta w planie do modernizacji. Po wybudowaniu 

obwodnicy m. Lubrza, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w/w 

drogę Powiatowemu Zarządowi Dróg w takim stanie jaki jest obecnie. 

- droga Prudnik - Krzyżkowice od skrzyżowania do wsi Skrzypiec – nie nadaje się do 

remontu cząstkowego, odcinek drogi wymaga całkowitej przebudowy.  

- sprawa zabezpieczenia drogi Prudnik – Dytmarów – na ten cel w roku bieżącym 

zabezpieczona jest kwota 28 000 zł. Zadanie to będzie polegało na łataniu ubytków 

największych, najbardziej niebezpiecznych. 

- sprawa przepustu przy drodze do Prężynki – sam przepust jest w dobrym stanie, naprawy 

wymagają ścianki czołowe i rzeczywiście jest to sprawa pilna. 

- sprawa remontu mostu przy drodze Dytmarów – Stacja PKP – remont mostu był konieczny, 

co wynikało min. z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Pilnego remontu wymaga również 

most w Krzyżkowicach przy stawach rybnych. 

- sprawa remontu mostu w m. Soków – w pierwszej kolejności przeprowadzony będzie 

remont, natomiast później wyrównana nawierzchnia drogi. 
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- koszenie poboczy przy drogach powiatowych – przeprowadzane jest raz w roku na 

przełomie lipiec – sierpień, na szerokości 1m. Koszenie poboczy powinno się przeprowadzać 

trzykrotnie w ciągu roku. 

- sprawa rowów odwadniających przy drogach – problem rzeczywiście istnieje, rowy 

zaorywane są przez rolników. Po okresie żniwnym przy udziale geodety wytyczone zostaną 

granice pasa drogowego. Rolnicy, którzy przyorali pas drogowy na pewno poniosą 

konsekwencje. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił uwagę, że częściej powinny być koszone miejsca przy 

skrzyżowaniach. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, że na terenie Powiatu Prudnik, 

prawdopodobnie są bardzo dobre warunki na pozyskiwanie alternatywnego źródła energii z 

energii wiatru. Czy Starostwo Powiatowe posiada w tym zakresie opracowany program, czy 

każdy indywidualnie będzie mógł podejmować decyzje w tym kierunku ? 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób i kiedy przeprowadzona zostanie 

modernizacja odcinka drogi od skrzyżowania do m. Skrzypiec ? 

 

-mgr Bronisław Rycko – dyr. Powiatowego Zarządu Dróg –  wyjaśnił, iż odcinek w/w drogi  

zostanie zabezpieczony poprzez częściowe łatanie, jednakże wymaga on całkowitej 

przebudowy. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem do Starosty, czy planuje się budowę 

obiektów sportowych na terenie powiatu Prudnik ( np. hale sportowe, stadiony, pływanie ) ? 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował, iż od rozpoczęcia 

nowej kadencji nie wpłynęło jeszcze żadne pismo, czy oferta na podjęcie przedsięwzięć w 

zakresie pozyskiwania energii odnawialnej. Prawdopodobnie w gminie Prudnik było już kilku 

inwestorów zainteresowanych tą tematyką. 

Jeżeli chodzi o obiekty sportowe – gmina Prudnik posiada plan na budowę nowych boisk 

szkolnych oraz kapitalny remont hali sportowej OBUWNIK. Nie są jeszcze znane 

szczegółowe plany inwestycyjne w tym zakresie Gminy Prudnik. Nowy Burmistrz miasta jest 

przychylny rozwojowi sportu i na pewno poczyni starania w tym kierunku. 

Są również plany zagospodarowania zbiornika retencyjnego przy Wodociągach w Prudniku. 
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- Zenon Drabik – radny – złożył WNIOSEK aby ustawić znak – „miejscowość Skrzypiec” 

przy wjeździe do m. Skrzypiec od strony Trzebiny. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, że problemem dla młodzieży wiejskiej jest 

dwuzmianowość w szkołach średnich. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował, iż planuje się 

ponowne otwarcie szkoły na ul. Prężyńskiej aby odciążyć Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 na 

ul. Podgórnej oraz aby odstąpić od dwuzmianowości. W szkole na ul. Prężyńskiej byłyby 

warsztaty szkolne oraz część klas do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wykorzystana 

byłaby również sala gimnastyczna przy szkole.  

 

- Michał Iżyk – radny – złożył WNIOSEK aby przeprowadzić analizę stanu technicznego 

obiektu mostowego przy drodze powiatowej przez wieś Trzebina ( most przy wyjeździe w 

stronę Skrzypca). 

 

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

gościom za przybycie oraz ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 5 

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

pomiędzy sesjami.  

 „Ostatnia sesja odbyła się w dniu 28 marca br. W czasie dyżurów nie zgłoszono 

żadnych skarg i wniosków od mieszkańców. W dniu 30 marca. br uczestniczyłem w sesji 

Rady Powiatu w Prudniku. W dniu 31 marca br uczestniczyłem  w Wystawie - IV Stół 

Wielkanocny – tradycje kulinarne Gminy Lubrza. Wystawa poświęcona była 

wielkanocnym tradycjom kulinarnym kultywowanym na terenie Gminy Lubrza. W wystawie 

udział wzięły panie Kół Gospodyń Wiejskich poszczególnych miejscowości, kultywujące 

tradycje z różnych regionów polski. 
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 W dniu 12 kwietnia wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Opolu – informujące o umorzeniu postępowania dot. zaskarżonej uchwały Rady Gminy w 

Lubrzy nr XXVI/218/06 z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Dostarczania Wody w Gminie Lubrza. 

 W dniu 18 kwietnia wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Opolu – odpis orzeczenia w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skargi Wojewody 

Opolskiego na uchwałę Rady Gminy w Lubrzy z dnia 19 grudnia 2005r. Nr XXIV/198/05 w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza – komplet 

dokumentów znajduje się w Biurze 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. 

 

- mgr Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, że w przedstawionej przez 

Wójta informacji wynika, że samorządy wiejskie nie będą mogły liczyć na wsparcie 

finansowe (pożyczkę) ze strony Gminy przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie w 

ramach Programu Leader +. Lokalna grupa działania w Dytmarowie przez rok czasu 

opracowywała wniosek, który zaopiniowany został pozytywnie. Program rozwoju wsi został 

bardzo dobrze przygotowany, zawiera różne propozycje dla rolników aby mogli się 

przebranżowić, czy rozwinąć działalność pozarolniczą.   

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że w tak trudnej sytuacji finansowej 

Gminy, jakakolwiek pożyczka nie jest możliwa. Natomiast zadeklarowana składka 

członkowska na Stowarzyszenie  Leader + w wys. 5.000 zł na pewno zostanie zapłacona. 

 

Ad. 7 

 

Interpelacji nie zgłoszono. 
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Ad. 8 

 

Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. Udzielenie absolutorium  

Wójtowi Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, że informacja oraz 

materiały rzeczowe dotyczące wykonania budżetu były analizowane na posiedzeniach 

Komisji stałych.  

Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie stanowiska 

Komisji. 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał uchwałę Nr 1/2007 

Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2006r. – stanowi załącznik nr 2. 

Ponadto poinformował, że komisja wydała opinię pozytywną przy 5 głosach „za” ( obecnych 

na posiedzeniu komisji   5 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

Następnie Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Nr 190/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2006r. – stanowi załącznik nr 3.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uchwałę Nr 85/2007 z 

dnia 17 kwietnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 r. – stanowi załącznik Nr 4  

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do Przewodniczących 

komisji stałych o przedstawienie opinii nt. „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

Lubrza za   2006r.”. 

 

- Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji Budżetowej - poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. wydała opinię pozytywną do „Sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy za 2006r. przy 5 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu komisji   5 członków 

na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 
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- Mieczysław Kras – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska – 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. wydała opinię pozytywną 

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006r. przy 5 głosach „za” ( obecnych na 

posiedzeniu komisji   5 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

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

i Spraw Socjalnych – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. 

wydała opinię pozytywną do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006r. przy        

5 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu komisji   5 członków na ustalony 5 – cio osobowy 

skład komisji). 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl 

poddał pod głosowanie Uchwałę Nr V/29/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy w Lubrzy za 2006 rok. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

 

Podjęta w p. 8 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9 i 10 

Podjecie uchwał : 

 

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

- Nr V/30/07 w sprawie wystąpienia ze związku gmin. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr V/31/07 w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił uwagę, iż w projekcie uchwały w § 3 określone jest 

minimalne i maksymalne ciśnienie wody przy wodomierzu głównym. Co będzie jeśli 

ciśnienie będzie niższe ? 
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że ZGKiM zobowiązany jest do 

utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody, nawet przy użyciu urządzeń wspomagających 

ciśnienie.   

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym”. ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Nr V/32/07 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Lubrza. 

 

- mgr Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił się z zapytaniem, jakie są zarzuty 

wobec P. Sekretarz, czy działała na szkodę Gminy? P. Sekretarz na swoim stanowisku 

pracowała przez 13 lat i z powierzonych obowiązków wywiązywała się bardzo dobrze. Gdyby 

przesłankami, które zadecydowały o przygotowaniu takiej uchwały jest fakt, że osoba ta była 

kontrkandydatem w wyborach Wójta, to można mieć obawy, czy nasza gmina będzie się 

rozwijała, czy będzie działała dla dobra jej mieszkańców. 

Zwrócił się do Rady Gminy o przeanalizowanie słuszności podejmowanej uchwały. Funkcja 

Sekretarza Gminy jest bardzo ważna i odpowiedzialna w strukturach funkcjonowania 

samorządu gminnego. Czy jest już wybrana osoba odpowiedniejsza i lepsza na to stanowisko? 

 

Uchwała przyjęta została przy 4 głosach „za”, 3 – „przeciw” i 7 – „wstrzymujących”. 

( głosowało 14 radnych). 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – podziękował P. mgr Mieczysławie 

Salamon za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy oraz złożył życzenia pomyślności w nowej 

pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

 

- Nr V/33/07 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Ekonomiczno –  

 Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubrzy. 

 

Uchwała przyjęta została przy 10 głosach „za”, 1 – „przeciw” i 4 – „wstrzymujących”. 

 ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr V/34/07 w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego  

  nauczycieli.  
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Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za” i 2 – „wstrzymujących”. ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Nr V/35/07 w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

 

- Nr V/36/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

 

Podjęte w p. 9 i 10 uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Ad. 11 

Nie zgłoszono interpelacji na sesji w dniu 28 marca 2007r. 

 

Ad. 12 

 

- Leopold Saska – radny – złożył WNIOSEK aby 10 % dochodów uzyskanych ze sprzedaży 

lokali mieszkalnych w Olszynce przeznaczyć na potrzeby wsi Olszynka. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy, 

dochody ze sprzedaży wpływają do budżetu gminy, nie można określić jednoznacznie 

przeznaczenia tych dochodów na zadania we wsi, gdzie ta sprzedaż miała miejsce. Jeżeli we 

wsi Olszynka będą pilne zadania, to na pewno zostaną one wykonane. 

 

- Józef Tyrpuła – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Lubrzy – zwrócił się z zapytaniem, czy 

Gmina Lubrza posiada opracowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Jeśli nie, to 

kiedy będzie opracowany? 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że Gmina Lubrza niestety nie ma 

opracowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jest natomiast uchwalony Plan dla 

miejscowości Trzebina. Opracowanie takiego planu dla całej Gminy jest bardzo kosztowne, 

na samą wieś Lubrza jest to koszt ok. 80 000 – 100 000 zł. W przyszłości koniecznie trzeba 

będzie się nad tym zastanowić, ponieważ gmina stanie się bardziej atrakcyjna dla inwestorów. 

 

- Gerard Grelich – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Nowym Browińcu – zwrócił się z 

prośbą aby planowany remont chodnika k/ Kościoła w Nowym Browińcu wykonać dopiero 

po zakończeniu remontu elewacji Kościoła. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iż wszelkie zadania gospodarcze, które 

ujęte są w rocznym planie w poszczególnych w sołectwach, mogą być realizowane 

dobrowolnie, według uznania samorządu wsi. Ich realizacja musi być wcześniej uzgodniona 

ze Skarbnikiem Gminy oraz w granicach zaplanowanych środków finansowych. 

 

- mgr Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik –zwrócił uwagę, iż w Dytmarowie, teren   

gdzie dawniej był plac buraczany został już kupiony przez osobę prywatną  pod konkretną 

inwestycję. Prawdopodobnie jest problem z doprowadzeniem wody ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że inwestor zwrócił się do 

Zakładu o wydanie warunków na przyłącz wody i takie otrzymał. Nic nam nie wiadomo o 

tym, że są problemy. Być może trudności sprawia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad, lub Zakład Gazowniczy. 

 

- mgr Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, iż prawdopodobnie przyłącz 

wody znajduje się po przeciwnej stronie drogi. Być może problem jest w tym, kto poniesie 

koszty przeprowadzenia przyłącza wody pod drogą. 

 

- Władysław Panek – inspektor – wyjaśnił, iż inwestor zwróci się do Gminy o wydanie  

WZZT ( Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) i takie otrzymał. Ze strony 

Urzędu zrobiliśmy wszystko co było możliwe, decyzja Wójta w tej sprawie również jest 

pozytywna. 
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- mgr Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, że gmina chcąc pozyskać 

inwestorów, powinna oferować takie miejsca, które są już uzbrojone we wszystkie możliwe 

media, lub partycypować w kosztach na ich wybudowanie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że nie widzi przeciwwskazań aby 

osoba zainteresowana zwróciła się z prośbą o partycypację w kosztach doprowadzenia 

przyłącza wody pod przyszłe tereny inwestycyjne. Pomoc na pewno zostanie udzielona, 

oczywiście w miarę możliwości 

 

- Kazimierz Kania – sołtys wsi Laskowice – zwrócił uwagę, iż prawdopodobnie w Olszynce 

mieszkańcy nie są zadowoleni z miejsca gdzie zamontowany został słup oświetleniowy. Jeżeli 

jest problem, to ten słup można przenieść do wsi Laskowice, ponieważ jest miejsce gdzie 

byłby potrzebny. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że sprawa słupa oświetleniowego w 

Olszynce zostanie w najbliższych dniach rozstrzygnięta. 

 

- Stefan Alert – sołtys wsi Olszynka – zwrócił uwagę, że lampa w Olszynce oświetla tylko 

jedną posesję, dlatego mieszkańcy są niezadowoleni. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP w Jasionie – zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o inwestorów, to gmina 

również musi dokładnie przyjrzeć się, jaka to będzie działalność i czy odniesie z tego tytułu 

korzyści. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że jeżeli w m. Laskowice jest 

potrzeba zamontowania słupa oświetleniowego, to oczywiście jest taka możliwość, po 

wcześniejszych uzgodnieniach z samorządem wsi. 

Natomiast jeżeli chodzi o firmy zainteresowane inwestowaniem swojego kapitału na naszym 

terenie, na pewno będą wcześniej sprawdzone, a w trakcie rozmów wypracowane zostaną 

takie warunki, aby były korzystne dla Gminy i jej mieszkańców.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 
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Obrady sesji rozpoczęto o godz. 10
00

 a zakończono o godz. 13
00

. 

 

WNIOSKI : 

1. Ustawić znak – „miejscowość Skrzypiec” przy wjeździe do m. Skrzypiec od strony 

Trzebiny. 

2. Wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o przeprowadzenie analizę stanu technicznego  

   obiektu mostowego przy drodze powiatowej przez wieś Trzebina ( most przy wyjeździe w  

   stronę Skrzypca). 

 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 

 


