
Protokół nr IV/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 28 marca 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 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 

- 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 7 lutego 2007r. 

4. Spotkanie z  Marszałkiem Województwa Opolskiego n/t możliwości wykorzystania 

środków funduszy unijnych. 

5. Stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz ochrona 

środowiska w gminie. 

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

7.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

8.   Interpelacje radnych. 
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9.   Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał : 

 

- w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w   

  Lubrzy. 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej i  

  Mieszkaniowej w Lubrzy. 

- w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz  

  określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. 

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2007r. 

11. Dyskusja. 

    12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    13. Zapytania i wolne wnioski. 

    14. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iż w porządku obrad sesji 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, polegających na : 

1) wykreśleniu p.4 – „Spotkanie z Marszałkiem Woj. Opolskiego” z powodu jego 

wcześniej zgłoszonej nieobecności. 

2) wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał : 

            - w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 

 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. 

 

Proponowane zmiany w porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, które 

przyjęte zostały przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 13 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 7 lutego 2007r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 7 lutego 2007r. przyjąć 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 
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Ad. 4 

Wykreślony 

 

Ad. 5 

Informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Lubrza 

przedstawił inspektor UG – Ryszard Mikołajów. 

 

 „Na terenie gminy Lubrza działa 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych w 

sołectwach takich jak: Lubrza, Dytmarów, Trzebina, Prężynka, Nowy Browiniec, które 

podlegają Zarządowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubrzy, 

skupiając w swych szeregach  409 członków. W wszystkich jednostka OSP powołano 

Jednostki Operacyjno Techniczne które ogółem liczą 70 strażaków. Są to jednostki które 

biorą czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

 Jednostki nasze posiadają sprzęt ratowniczo-gaśniczy taki jak: samochody gaśnicze 

ciężkie Jelcz szt.1 średnie Star szt.4, lekki Żuk szt.1 i samochód operacyjny Polonez oraz 15 

szt. motopomp PO-5, 4 szt. pomp pływających, 5 szt. pomp szlamowych, 4 szt. agregatów 

prądotwórczych oraz 5 pił spalinowych do drewna, jak również dwa aparaty powietrzne. 

Wymieniony sprzęt jest sprawny technicznie i może być użyty do działań ratowniczo-

gaśniczych. 

Jednakże posiadany sprzęt dotyczy to w szczególności samochodów gaśniczych i motopomp 

jest wiekowy i wymaga sukcesywnej wymiany, jak również systematycznego doposażenia w 

podstawowy sprzęt gaśniczy i ochronny. Potrzeby takie  wynikają z  amortyzacji i zużycia 

posiadanego sprzętu.  Natomiast jeżeli chodzi o warunki lokalowe to w okresie ostatnich 2 lat 

znacznie się poprawiły, dotyczy to jednostek OSP Dytmarów, Prężynka i Trzebina gdzie przy 

udziale strażaków dokonano remontów strażnic. Obecnie trwają przygotowania do 

planowanej  rozbudowy strażnicy OSP Lubrza. 

 Na terenie naszej gminy wszystkie sołectwa posiadają sieć wodociągową co podnosi 

znacząco stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a istniejące zbiorniki ppoż stanowią 

awaryjne punkty czerpania wody, których na terenie gminy jest 24. Kolejnym ważnym 

dostawcą podstawowego środka gaśniczego jakim jest woda jest rzeka Prudnik  i  potoki. 

 

 Na terenie gminy Lubrza w 2006r. powstało ogółem 90 zdarzenia z tego 30 pożarów 

oraz 60 miejscowych zagrożeń i 1. 
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Udział poszczególnych jednostek w akcjach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się 

następująco:    

1. OSP Lubrza 17 

2. OSP Dytmarów 9 

3. OSP Trzebina 3 

4. OSP Prężynka 13 

5. OSP N.Browiniec 1  

6. PSP Prudnik 61 

 

Mając powyższe na uwadze można powiedzieć że w 2006r. byliśmy  gminą bezpieczną, 

przeważająca ilość pożarów to płonące kontenery, odnotowano również pożar budynku 

gospodarczego w Trzebinie i pomieszczenia mieszkalnego w Prężynce. OSP Lubrza brała 

udział w gaszeniu składu opon w Skoroszycach. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowe 

zagrożenia to dotyczyły one wiosennych lokalnych podtopień w m. Lubrza i Prężynka, 

pozostałe to akcje prowadzone przez JRG Prudnik między innymi wypadki drogowe, 

usuwanie powalonych drzew na drogach. 

Rok 2007 rozpoczął się od silnych huraganowych wiatrów, gdzie na skutek jego działania 

przy usuwaniu skutków brały udział jednostki z OSP Lubrza, Prężynka i Trzebina oraz JRG z 

PSP Prudnik. W tym okresie odnotowano też pożar stodoły w Trzebinie, w tej akcji brały 

udział jednostki z OSP Trzebina, Lubrza, i Dytmarów oraz JRG z PSP Prudnik.  Ponadto 

odnotowano gaszenie 3 kontenerów i pożar stropu budynku mieszkalnego w Krzyżkowicach. 

Duży wpływ na poprawę stanu  bezpieczeństwa przeciwpożarowego ma organizowanie na 

bazie szkół podstawowych i gimnazjum Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej,  

którego celem jest wdrażanie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej. Jest to zadanie 

ważne, realizowane przy współpracy  z dyrektorami i nauczycielami naszych szkół oraz 

jednostek OSP.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa jest organizacja 

Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, podczas których jednostki zdają sprawdzian z 

posiadanych umiejętności, wyszkolenia drużyn pożarniczych.  

Równie ważnym czynnikiem wpływający na ograniczenie ilości pożarów jest zaprzestanie 

przez rolników wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach, od których to 

niejednokrotnie dochodziło do dużych pożarów jak i utraty życia. 

Jednostki OSP to nie tylko działalność ratowniczo – gaśnicza, to też miejsce prowadzenia 

działalności kulturowej, spotkań młodzieży oraz życia publicznego danego sołectwa. Jednym 
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z takich przykładów jest organizowanie przez OSP Prężynka letniego i zimowego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Prężynki i Dobroszewic”. 

 

 

Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Lubrza 

przedstawił Kier. RGiSO – Krzysztof  Barwieniec -  

 

„W zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Lubrza w ostatnich kilku 

latach zostało zrealizowanych wiele zadań.  

W 2002 roku zostało zrealizowanych szereg zadań z Planu Ograniczenia Skutków 

Powodzi i Profilaktyki Powodziowej Gminy Lubrza. W 2006 r. kontynuując realizację tego 

planu wykonane zostały następujące prace na ciekach wodnych znajdujących się na terenie 

gminy: 

− Wykonano remont zastawki na polderze w Lubrzy 

− Wykonano montaż obrzeży w Olszynce 

− Wykonano pogłębienie polderu w Lubrzy. Zadanie to zostało odebrane z 

usterkami, które mają być usunięte do końca kwietnia br. W ramach tych usterek 

mają być wykonane następujące prace: 

� Zakopanie kabla telefonicznego, 

� Uregulowanie rowu, 

� Wykonanie dojazdu do słupa energetycznego 

� Odtworzenie drogi polnej z przepustem 

� Wykonanie rowu od P. Pawłowskiego do zbiornika, 

� Zebranie skarpy koło sadu koło P. Pawłowskiego, 

� Wywiezienie zgromadzonej ziemi, 

� Obsianie polderu trawą 

 

Oceniając prace wykonane na przestrzeni ostatnich kilku lat w celu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego należy ocenić je za wystarczające przy normalnych, a nawet 

zwiększonych opadach. Widać to było podczas ostatnich wzmożonych opadów, które 

wystąpiły w ubiegłym tygodniu br. Mimo wysokiego stanu wód w rzekach nie zanotowano 

żadnych większych wylań cieków wodnych i spowodowanych przez nich podtopień. Miejmy 

nadzieję, że stan tych cieków nie ulegnie pogorszeniu poprzez nierozważne działania 

mieszkańców mieszkających przy nich np. poprzez robienie na własną rękę sztucznych tam w 



 6 

miejscach niedozwolonych powodujących podczas stanu podwyższenia wody zagrożenie 

powodziowe”. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego odebrane zostały prace z 

usterkami przy budowie polderu w Lubrzy przy potoku Lubrzanka ? 

 

- Krzysztof Barwieniec – Kier RGiSO – poinformował, iż nie zna przyczyny takich decyzji. 

Na to zadanie przeznaczona była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. Warunkiem otrzymania dotacji było dotrzymanie określonego 

w umowie terminu wykonania prac. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, kiedy naprawione zostaną usterki ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że Wykonawca zobowiązał się naprawić 

usterki do końca kwietnia br. Jest 10 zadań, które dodatkowo trzeba wykonać. Dodał, że tak 

wykonane prace w ogóle nie powinny być odebrane przez zleceniodawcę. Poprzednie władze 

tłumaczą się tym, że pieniądze z dotacji trzeba było wykorzystać do końca roku, w 

przeciwnym razie trzeba byłoby je zwrócić. 

 

Informację o stanie Środowiska na terenie Gminy Lubrza przedstawił inspektor UG – Tomasz 

Włodarczyk 

 

„ Do głównych zagrożeń należą: 

- wysypywanie śmieci i innych zanieczyszczeń w miejscach niedozwolonych 

- składanie pryzm z kiszonką i obornika przy ciekach wodnych 

- emisja pyłów z lokalnych kotłowni 

- świadome odprowadzanie ścieków bytowych i gospodarczych do cieków wodnych 

- nieprzestrzeganie zasad przy stosowaniu nawozów sztucznych i chemicznych środków 

ochrony roślin (chodzi głównie o płukanie opryskiwaczy i wpuszczanie pozostałości do 

gleby) 

 

 Egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska jest w większości 

przypadkach utrudniona, głównie z powodu trudności ustalenia sprawcy zanieczyszczenia, 

zbyt długiej procedury w nakładaniu kar, bądź konieczności przeznaczenia dużych nakładów 
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finansowych na budowę urządzeń likwidujących zanieczyszczenia jak również bezpośrednie 

usuwanie zanieczyszczeń. 

 Pomimo systematycznej poprawy stanu środowiska na terenie naszej gminy pozostaje 

jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dotyczy to głównie budowy kanalizacji w poszczególnych 

sołectwach. Ministerstwo Rolnictwa i Ochrony Środowiska postawiło wymóg że każda gmina 

ma opracować i wyznaczyć granice aglomeracji. Na dzień dzisiejszy gmina ma opracowane 

granice aglomeracji dla wszystkich wsi, które jest pozytywnie zaopiniowane przez Urząd 

Marszałkowski. Wyznaczenie aglomeracji jest pierwszym krokiem w postępie skanalizowania 

gminy. 

 Problem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy został rozwiązany 

poprzez kontenery KP-7. Jednak część mieszkańców nadal wywozi i wysypuje śmieci do  

rowów przy drogach, przy lasach i innych miejscach niedozwolonych. Nie rozwiązana jest 

jeszcze sprawa odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu budowlanego. Jest duża ilość 

budynków gospodarczych oraz stodół, które należy rozebrać, jest jednak problem gdzie takie 

ilości odpadów składować, oraz wysokie koszty rozbiórki. Jeśli chodzi o segregację odpadów 

na plastik, szkło, papier jest to rozwiązane poprzez przerobienie jednego kontenera KP-7 

który jest ustawiany w wiosce gdzie po napełnieniu i wywiezieniu jest przewożony do innej 

wioski.                                                                                                                                       

Pozostaje jeszcze sprawa ochrony powietrza. Może być ona rozwiązana poprzez modernizację 

lokalnych kotłowni stosując odpowiednie kotły oraz opał. Jednak większość społeczeństwa 

nie pozwoli sobie na to ze względów ekonomicznych. 

 Aktualnie opracowany jest „Program Ochrony Środowiska” i „Plan Gospodarki 

Odpadami” na lata 2004-2011 dla Gminy Lubrza. Plany te zostały pozytywnie zaopiniowane 

przez Marszałka Województwa Opolskiego i Starostę Prudnickiego. Określają one konkretne 

zadania jakie Gmina musi podjąć do realizacji, aby stan środowiska naturalnego uległ dużej 

poprawie i spełnione zostały wymogi postawione przez unię. 

           Aby plany te zrealizować, na ochronę środowiska muszą być przeznaczone 

odpowiednie środki finansowe. Musi być również świadomość całego społeczeństwa o 

konieczności poprawy i ochrony środowiska w którym żyjemy”. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa przyszłego stawu przy 

drodze krajowej Prudnik – Trzebina. Czy właściciel ma pozwolenie na prowadzenie prac. 

Poza tym tworzy się tam wysypisko śmieci ? 
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- Tomasz Włodarczyk –inspektor – wyjaśnił, iż właściciel w/w nieruchomości otrzymał nakaz 

do uprzątnięcia terenu oraz rozebrania zastawki spiętrzającej wodę, która została 

wybudowana bez żadnego pozwolenia.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że prace na tym etapie inwestycji 

nie wymagają pozwoleń. Poza tym właściciel zobowiązał się do uprzątnięcia dzikiego 

wysypiska śmieci.  

Podobna sytuacja jest w Skrzypcu przy Żwirowni, gdzie również powstało dzikie wysypisko 

śmieci. Właściciel otrzymał nakaz jego likwidacji i uprzątnięcia terenu. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że w dalszym 

ciągu nie jest naprawiona droga polna ( k/ Krzyża), która dzieli działki w/w przyszłego stawu 

w Trzebinie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że na prośbę właściciela droga ta będzie 

przesunięta w górę, zgodnie z ustaleniami poprzednich władz gminy.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że na przesunięcie 

drogi powinni zgodzić się właściciele gruntów a nie Urzędu Gminy. Zwrócił uwagę, że 

przesunięcie drogi w górę może okazać się kolizyjne dla wyjeżdżających z niej rolników, 

ponieważ w tym miejscu teren jest bardzo stromy.  Poza tym wyjazd byłby prawie przy linii 

ciągłej. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, że sprawa ta będzie jeszcze dokładnie 

przeanalizowana. 

 

- Jarosław Mormul – Prezes RSP Skrzypiec – stwierdził, iż rzeczywiście lepiej będzie aby ta 

droga pozostała w dotychczasowym miejscu, z uwagi choćby na bezpieczeństwo ruchu.  

 

- Ryszard Barczyk – W- ce Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że rozpoczęte zostały już 

prace przy wyznaczeniu nowej drogi. Z tego co widać, jest to szerokość ok. 2 mb, przecież w 

ogóle nie będzie można po niej przejechać sprzętem rolniczym. 
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Ad. 6 

 

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

pomiędzy sesjami.  

 „Ostatnia sesja odbyła się 7 lutego br. W czasie dyżurów nie zgłoszono żadnych skarg 

i wniosków od mieszkańców. W miesiącu lutym uczestniczyłem w sprawozdawczo – 

wyborczych zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach za wyjątkiem m. Jasiona. 

 W dniu 21 lutego br. wpłynęło pismo ze Związku Gmin Śląska Opolskiego n/t 

działalności szkoleniowej, informacyjnej, badawczej, doradczej w okresie od dnia 

13.12.2006r. – pismo do wglądu w Biurze Rady. 

 W dniu 26 lutego br. wpłynęło pismo Państwowej Komisji Wyborczej dot. ustawy 

lustracyjnej i na jej podstawie obywatele polscy urodzeni przez 1.08.1972r. kandydaci na 

radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  mają obowiązek złożenia 

oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z 

tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. Nazwiska radnych, których 

w/w ustawa dotyczy zostały przesłane do Wojewody. 

 W dniu 11 marca 2007r. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,  

w którym wskazuje się, że budżet Gminy został uchwalony z naruszeniem prawa i sprawa 

skierowana została na Kolegium. 

Ponadto przypomniał, że z dniem 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń o 

stanie majątkowym radnych za rok ubiegły ( stan na 31 grudnia 2006r.)” 

 

Ad. 7 

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

Stanisław Jędrusik 

 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 8 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 
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Ad. 9 i 10 

Podjecie uchwał : 

 

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

 

- Nr IV/22/07 w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Odnowa wsi w województwie   

   opolskim”, 

 

- Nr IV/23/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr IV/24/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została przy 11 głosach „za” i 2 – „wstrzymujących się” ( głosowało 13 

radnych). 

 

- Nr IV/25/07 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr IV/26/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr IV/27/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia 

lustracyjnego. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr IV/28/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

Podjęte w p. 9 i 10 uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 13 

 

Ad. 11 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przedstawił odpowiedź na interpelację 

zgłoszoną na sesji w dniu 7 lutego 2007r. przez radnego – Michała Iżyka – dot. działki 

położonej w Trzebinie k/ byłego młyna, czy została sprzedana - „Wymieniona działka nie 

była typowana do sprzedaży z ramienia tut. Urzędu Gminy. Działka ta stanowi własność 

Stadniny Koni w Prudniku” – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

- Józef  Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił się z prośbą aby nawieść ziemi ( spod 

budowy polderu w Lubrzy ) k/ boiska sportowego w Słokowie. 

Ponadto złożył WNIOSEK aby doprowadzić do zabezpieczenia opuszczonego budynku w 

Sokowie, który grozi zawaleniem.  

Zwróci się z zapytaniem kiedy poprawi się jakość wody z ujęcia w Olszynce ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – zapewnił, że z chwilą rozpoczęcia prac przy 

budowie chodnika w Słokowie, wybrana ziemia zostanie przewieziona na plac k/ boiska 

sportowego.   

Jeżeli chodzi o wodę w Olszynce – złoża wody ze Stacji Uzdatniania Wody  w 

Olszynce są bogate w związki manganu oraz żelaza, co przy posiadanej  technologii ( z lat 90 

– tych) bardzo utrudnia je wyeliminować całkowicie.  

Z miesięcznych badań wody na Stacji Wodociągowej w Olszynce prowadzonych przez Stację 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Prudniku wynika, iż badane parametry wody są w normie.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy dodatkowo we własnym zakresie 

zlecił analizę fizyko - chemiczną wody z ujęcia wody w Olszynce do Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Prudniku, w której nie stwierdzono przekroczenia zawartości związków 

manganu i żelaza.   

Sytuacja pogorszonej jakości wody zdarza się sporadycznie. Przy dużej różnicy 

poboru wody, następuje zmiana ciśnienia wody w rurociągu co powoduje odrywanie 

osadzającego się w rurach żelaza. 
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Aby zapewnić poprawę jakości wody w miejscowości Lubrza podjęto czynności związane z 

budową tranzytu Lubrza – Dytmarów, aby całkowicie wyeliminować zanieczyszczenie wody 

związkami manganu i żelaza. 

Będziemy starali się skorzystać ze środków unijnych gdy będzie taka możliwość, 

najważniejsze jest opracowanie dokumentacji technicznej, co również jest bardzo kosztowne. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, że dokumentacja na budowę tranzytu jest w 

trakcie opracowywania. Aby móc ubiegać się o środki unijne potrzebna jest dokumentacja, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie 

budowlane.  

Nabór wniosków na tego typu inwestycje ogłoszony zostanie najprawdopodobniej na jesień 

br. 

Ponadto poinformował, że ustalono już właściciela walącego się budynku w Słokowie, 

mieszka w Holandii. W tej sprawie  już podjęte zostały działania. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie możliwość wykupienia działki 

rolnej nr 475 k/ byłego Przedszkola w Skrzypcu, czy nadaje się ona pod zabudowę ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik- wyjaśnił, że działka nr 475 w Skrzypcu jest 

wydzierżawiona na okres 6 miesięcy, później zostanie przekwalifikowana i wystawiona do 

sprzedaży. Prawdopodobnie możliwość jej sprzedaży będzie na jesień br. 

 

- Stefan Alert – sołtys wsi Olszynka – zwrócił uwagę, że budynek po byłej Remizie w 

Olszynce jest bardzo zdewastowany, nie wygląda to estetycznie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że budynek ten jest własnością osoby 

prywatnej. Można natomiast wystąpić na piśmie do właściciela o zabezpieczenie budynku i 

uporządkowanie terenu. 

Podobna sytuacja jest w nowym Browińcu – dot. budynku po byłym spichlerzu. Jest on 

wydzierżawiony do 2008r. a dzierżawca otrzyma pismo, w którym określone zostaną warunki 

jakie musi spełnić wydzierżawiający. 

- Ryszard Barczyk – radny – złożył WNIOSEK aby wystąpić do P. Nowaka z Trzebiny o 

uprzątnięcie wysypanego na drogę kamienia, ponieważ utrudnia przejazd.  
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- Andrzej Kałuża – radny – zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie uprzątnięta dachówka, 

która ułożona jest przy budynku nr 2 w Trzebinie. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że dachówki zostały przywiezione w 

celu zabezpieczenia dachu na budynku po byłym Spichlerzu w Trzebinie. Jeżeli będzie taka 

konieczność to zawsze można je przełożyć w inne miejsce. 

 

- Andrzej Kałuża – radny – złożył WNIOSEK aby oczyścić i udrożnić kratkę ściekową przy 

drodze gminnej k/ byłego Spichlerza w Trzebinie. 

 

- Mieczysław Kras – radny – złoży WNIOSEK aby w trybie pilnym utwardzić drogę nr 270  

w Prężynce. Jest to jedyna droga dojazdowa do 14 posesji.      

 

-Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że gdy tylko będzie taka możliwość 

droga nr 270 w Prężynce będzie utwardzona w pierwszej kolejności.  Rzeczywiście w czasie 

obfitych opadów deszczu jest ona całkowicie nieprzejezdna. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa odbioru, lub 

składowania pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Prawdopodobnie na terenie Gminy 

przeprowadzona jest inwentaryzacja budynków krytych eternitem, szczegółowo w każdym  

gospodarstwie. Nie wiadomo, czy później rolnik nie będzie rozliczany, jak zagospodarowane 

zostały odpady niebezpieczne.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że jak dotychczas nie ma rozporządzenia 

w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy osoby, które chcą wymienić dach kryty eternitem, muszą 

we własnym zakresie zlecić odpowiedniej firmie usługę rozbiórki z odbiorem, lub tylko sam 

odbiór odpadu. Adresy firm, które się tym zajmują można uzyskać w ref. Rolnictwa 

tutejszego Urzędu. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z prośbą aby jak najszybciej 

doprowadzić do remontu drogi do Skrzypca. Na krótkim odcinku od skrzyżowania jest tak 

zdewastowana, że praktycznie jest nieprzejezdna. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że właściciel Żwirowni w Skrzypcu 

zobowiązał się przeznaczyć 7 000 zł, na łatanie dziur w drogach, które zostały zniszczone 

przez prowadzoną przez niego działalność eksploatacyjną. Środki te przeznaczone zostaną na 

łatanie dróg w m. Skrzypiec.  

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa planowanej 

modernizacji dróg powiatowych Prudnik – Prężynka – Biała oraz Prudnik – Dytmarów – 

Krzyżkowice ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że początkowo w pierwszej 

kolejności miała być remontowana droga Prudnik – Dytmarów – Krzyżkowice ( planowana 

kwota 5,5 mln, koszt dokumentacji 500 tys. zł ), później zmieniona została decyzja i 

prawdopodobnie w pierwszej kolejności będzie robiona droga Prudnik – Prężynka – Biała       

( planowana kwota 2,5 mln, koszt dokumentacji 250 tys. zł). Obie drogi wymagają całkowitej 

przebudowy. Starostwo Powiatowe czyni starania o pozyskanie środków unijnych na tą 

inwestycję z funduszu Phare.  

 

- Lilla Gąsior – radna – złożyła WNIOSEK aby wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w 

Prudniku o oczyszczenie i udrożnienie kanalizacji burzowej przy drodze w Lubrzy ul. 

Wolności na odcinku od posesji P. Wójs do P. Jakubek. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, że sprawa zostanie skierowana do zarządcy 

drogi, tzn. Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

- Robert Smoleń – radny – zwrócił uwagę, że k/ posesji P. Wójs w Lubrzy w ogóle nie ma 

kratki ściekowej, a powinna być, ponieważ w czasie opadów deszczu zawsze w tym miejscu 

zbiera się woda. 

 

- Alicja Kulińska – dyr. Gminnych Przedszkoli w Lubrzy – zgłosiła, że w ogrodzie 

przedszkolnym w Lubrzy podczas opadów deszczu w różnych miejscach gromadzi się woda. 

Nie ma odpływu i trzeba ją odpompowywać, co każdorazowo wiąże się z dużymi kosztami.  

Prawdopodobnie przyczyną są załamane dreny. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że sprawa zostanie skierowana do 

dyr. ZEASiP w celu jej załatwienia. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, kto będzie decydował o tym, w jakich 

miejscowościach będą pracowały osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych 

skierowanych z Powiatowego Biura Pracy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że planuje się zatrudnić 

pracowników sezonowych oraz do robót publicznych. Jak na razie mamy 10 pracowników 

sezonowych, którzy będą pracować 2 razy w tygodniu po 5 godzin. O tym gdzie zaczną 

pracować będzie decydować kolejność realizacji planowanych zadań gospodarczych. 

Wszystkie zadania gospodarcze wykonywane będą w porozumieniu z radnymi, sołtysem oraz 

Radą Sołecka. Natomiast pracownicy do robót publicznych będą zatrudnieni na okres             

6 miesięcy. Zwrócił również uwagę, że mimo tak dużego bezrobocia nie ma chętnych do 

pracy. Najwięcej zgłoszeń jest ze Skrzypca, Lubrzy i Olszynki. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy zakupiona została koparka do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że zakupiona została koparka za     

40 000 zł i jest w dobrym stanie technicznym.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 10
00

 a zakończono o godz. 13
00

. 

 

WNIOSKI : 

 

1. Doprowadzić do zabezpieczenia opuszczonego budynku w Sokowie, który grozi  

    zawaleniem.  

2. Wystąpić do P. Nowaka z Trzebiny o uprzątnięcie wysypanego na drogę kamienia,  

    ponieważ utrudnia przejazd.  
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3. w trybie pilnym utwardzić drogę nr 270  w Prężynce drogi nr 270 o nawierzchni. Jest to   

   jedyna droga dojazdowa do 14 posesji.      

4. wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Prudniku o oczyszczenie i udrożnienie   

   kanalizacji burzowej przy drodze w Lubrzy ul. Wolności na odcinku od posesji P. Wójs do  

   P. Jakubek. 

5. wystąpić na piśmie do właściciela budynku byłej Remizy w Dytmarowie o jego  

    zabezpieczenie i uporządkowanie terenu. 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 
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WNIOSKI : 

 

1. Doprowadzić do zabezpieczenia opuszczonego budynku w Sokowie, który grozi  

    zawaleniem.  

2. Wystąpić do P. Nowaka z Trzebiny o uprzątnięcie wysypanego na drogę kamienia,  

    ponieważ utrudnia przejazd.  

3. w trybie pilnym utwardzić drogę nr 270  w Prężynce drogi nr 270 o nawierzchni. Jest to   

   jedyna droga dojazdowa do 14 posesji.      

4. wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Prudniku o oczyszczenie i udrożnienie   

   kanalizacji burzowej przy drodze w Lubrzy ul. Wolności na odcinku od posesji P. Wójs do  

   P. Jakubek. 

5. wystąpić na piśmie do właściciela budynku byłej Remizy w Dytmarowie o jego  

    zabezpieczenie i uporządkowanie terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


