
Protokół nr VI/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 29 czerwca 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 25 kwietnia 2007r. 
4. Sytuacja na rynku produktów rolnych. Spotkanie z Prezesem Zarządu Izby Rolniczej 
      w Opolu. 
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. 

    10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
    11. Zapytania i wolne wnioski. 
    12. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
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- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, że w obradach sesji nie 

będzie mógł uczestniczyć gość zaproszony – P. Herbert Czaja – Prezes Zarządu Izby 

Rolniczej w Opolu. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany 

do porządku obrad, polegającej na wykreśleniu p. 4. 

 

Proponowaną zmianę w porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl poddał pod głosowanie, która przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( głosowało 

14 radnych). 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 25 kwietnia 2007r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 25 kwietnia 2007r. 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych ). 

 

Ad. 4 

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

pomiędzy sesjami.  

 „Ostatnia sesja odbyła się w dniu 25 kwietnia br. W czasie dyżurów nie zgłoszono 

żadnych skarg i wniosków od mieszkańców. 

 W dniu 20 kwietnia br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku wystąpił z 

wnioskiem do Rady Gminy o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 

terenie miejscowości Prężynka na okres 1.07.2007 – 30.06.2008r. W związku z tym, że 

wniosek wpłynął zbyt późno aby Rada Gminy w terminie 45 dni podjęła stosowną uchwałę, z 

mocy obowiązujących przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ustalone taryfy 

wchodzą po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku ( cena wody  2,28 zł / 1 m3, abonament 

za wodomierz 3,03 zł). 

 W dniu 30 czerwca br. uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej w Trzebinie n/t 

sprzedaży Parku Zabytkowego. Niestety osoba zainteresowana kupnem Parku nie przybył na 

spotkanie. 

 W dniu 15 br. wpłynęło pismo Prezesa Optimy w Prudniku z prośbą o skrócenie 

okresu wypowiedzenia najmowanego lokalu po Punkcie Pielęgniarskim w Trzebinie. Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał decyzję negatywną. 
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 W dniu 22 maja br wpłynęła skarga na działalność dyr. ZGKiM w Lubrzy – P. 

Arkadiusza Winnika, sprawa przekazana została do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy. 

 W dniu 23 maja br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

uchwała nr XII/51/07 Składu Orzekającego – stwierdzająca, iż zarządzenie Wójta Gminy 

Lubrza nr 23/2007 z dnia 18 kwietnia 2007r wydane zostało z naruszeniem przepisów ustawy 

o finansach publicznych. Po wyjaśnieniach P. Skarbnik, Kolegium Odwoławcze uznało, iż w 

wyniku nieistotnego naruszenia prawa nie stwierdza się nieważności w/w Zarządzenia. 

 W dniu 31 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny przesłał postanowienie dot. 

umorzenia postępowania w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na Uchwałę Rady Gminy 

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

Dostarczania Wody w Gminie Lubrza. 

 W dniu 17 czerwca br. uczestniczyłem w zawodach OSP w Trzebinie.  

 W dniu 18 czerwca br. brałem udział wraz z P. Wójtem w rozmowach z pracownikami 

likwidowanego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Lubrzy dot. warunków 

dalszego ich zatrudnienia. 

 W dniu 20 czerwca br. uczestniczyłem w spotkaniu z dyr. Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.” 

 

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. 

 

Ad. 7 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem czy kierownicy jednostek organizacyjnych 

Urzędu Gminy odpowiedzialni za przygotowanie decyzji, postanowień, umów, sprzedaży itp., 

mogą w sprawach budzących wątpliwości co do polecenia Wójta, występować do Komisji 

Rewizyjnej o opinię. 

 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 
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Ad. 8 i 9 

 

Podjęcie uchwał. 

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

 

- Nr VI/37/07 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy projekt uchwały dot. likwidacji 

drogi wewnętrznej k/ P. Dzielskiego i Nowaka w Lubrzy? Likwidacja tej drogi utrudni dojazd 

do 4 posesji.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że droga ta od kilkunastu lat nie jest 

użytkowana, zarasta trawą i nikt jej nie porządkuje. Dojazd do posesji mieszkańców jest od 

drugiej strony. Poza tym opinia Rady Sołeckiej jest również pozytywna.  

 

- Bożena Szczęsna – inspektor UG – poinformowała, że z podaniem o sprzedaż drogi 

zwróciło się dwóch właścicieli przyległych nieruchomości. Gmina nie może sprzedać użytku 

pn. „droga”, dlatego też uchwałą Rady Gminy likwiduje się drogę wewnętrzną. Wówczas ta 

nieruchomość stanie się terenem niezabudowanym, który można wykazać do sprzedaży. 

Teren ten zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.  

Przed likwidacją drogi wewnętrznej zawsze wcześniej należy zwrócić się do Rady Sołeckiej o 

opinię, która w tym przypadku była pozytywna. 

 

- Józef Tyrpuła – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Lubrzy – potwierdził, że Rada Sołecka 

wydała opinię pozytywną w sprawie sprzedaży w/w drogi. Dodał, że droga ta od 10 – 15 lat 

nie jest przez nikogo użytkowana, rośnie trawa i chwasty, a to oznacza, że droga nikomu nie 

jest potrzebna. Dojazd do P. Barysza jest od strony ul. Dożynkowej. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, że na sprawę należy spojrzeć z perspektywy 

przyszłości. W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego ta droga miała być 

drogą dojazdową do przyszłych działek budowlanych. 
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- Zbigniew Flak – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Dytmarowie – zwrócił się z zapytaniem, 

czy Rada Sołecka w Lubrzy zwróciła się do zainteresowanych mieszkańców o opinię w tej 

sprawie ? 

 

- Władysław Panek – inspektor UG – wyjaśnił, że powyższa droga wewnętrzna jest 

praktycznie drogą donikąd, a powstała ona w wyniku planowanej koncentracji budownictwa 

mieszkaniowego. Jednakże mieszkańcy nie wyrazili zgody na oddanie swoich gruntów pod 

działki budowlane, a w/w droga znajduje się tylko i wyłącznie na szerokości posesji P. 

Dzielskiej i długości 30 -40 mb. Dalsze grunty stanowią własność prywatną. Ówczesny plan 

zagospodarowania przestrzennego stracił swoją ważność. 

 

- Zenon Drabik – radny – zaproponował, aby sprawę jeszcze raz dokładnie rozeznać aby nie 

okazało się, że decyzja podjęta została zbyt pochopnie. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – złożył WNIOSEK aby projekt uchwały Nr VI/37/07 w sprawie 

likwidacji drogi wewnętrznej wykluczyć z głosowania na dzisiejszej sesji i poddać ją pod 

głosowanie podczas obrad na następnej sesji. Do tego czasu zwrócić się o opinię do 4 rodzin, 

których ta sprawa dotyczy. 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 5 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Krzysztof  Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie WNIOSEK 

zgłoszony przez radnego – P. Surmiaka, który przyjęty został „jednogłośnie” ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Ryszard Barczyk – W – ce Przewodniczący Rady Gminy – złożył WNIOSEK aby 

mieszkańcy 4 posesji, przy drodze wewnętrznej nr 848/2 w Lubrzy przedstawili na piśmie 

opinię w sprawie sprzedaży w/w drogi. 

 

W związku z powyższym z głosowania wycofany został projekt uchwały Nr VI/37/07 w 

sprawie likwidacji drogi wewnętrznej. Zmieniona została numeracja kolejnych projektów 

uchwał. 



 6 

 

Przystąpiono do głosowania nad kolejnymi projektami uchwał. 

 

- Nr VI/37/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r. 

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

 

- Nr VI/38/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 

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

 

- Nr VI/39/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Lubrza oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji 

kultury za I półrocze. 

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

 

- Nr VI/40/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

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

 

- Nr VI/41/07 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Ekonomiczno –  

 Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubrzy. 

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

radnych). 

 

- Nr VI/42/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie 
Gminy Lubrza. 
Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/43/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowywany jest 

na wypadek gdyby w budżecie zabrakło środków finansowych na wydatki bieżące. 

W budżecie gminy na 2007r. zaplanowane były wydatki w wys. ponad 400 000 zł ( na spłatę 

kredytu), które nie mają zabezpieczenia finansowego. W miesiącu marcu spłacona została 
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wrześniu. Być może uda się pozyskać środki na ten cel ze sprzedaży mieszkań. Nie wiadomo 

jeszcze, czy wystarczy środków do spłaty IV raty w miesiącu grudniu. Być może nie będzie 

potrzeby zaciągania kredytu, ale procedury jego otrzymania są bardzo czasochłonne i trwają 

prawie 3 miesiące. Musimy się zabezpieczyć na ewentualność braku środków finansowych. 

Na dzień dzisiejszy od początku kadencji nie zaciągnięto żadnego kredytu. 

Warunkiem ubiegania się o kredyt jest podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa musi wydać opinię o możliwości spłaty kredytu przez naszą gminę. Dlatego 

też należy konkretnie w uchwale wskazać kwotę kredytu. RIO na wydanie opinii ma 30 dni 

od dnia złożenia wniosku. Na dalszym etapie rozpoczyna się długa procedura przetargowa na 

wyłonienie kredytodawcy. 

Wniosek wraz z innymi dokumentami, przygotowywany jest  na podstawie uchwały Rady 

Gminy. 

Kolejna sesja jest w miesiącu wrześniu, stąd istnieje obawa, że moglibyśmy nie zdążyć w tym 
roku na ewentualne zaciągnięcie kredytu. 
 

- Leszek Srębacz – radny –zwrócił się z prośbą o bieżące przedstawianie na sesji informacji 

na temat sytuacji finansowej gminy i kiedy ewentualnie kredyt byłby zaciągnięty. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że od początku objęcia funkcji Wójta 

przyjął zasadę, że o wszelkich działaniach, czy decyzjach będzie na bieżąco radnych 

informować.  

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – dodała, że opinię w sprawie zaciągnięcia 

kredytu, RIO przesyła również do wiadomości Przewodniczącemu Rady Gminy. 

Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie uchwałę - Nr VI/43/07 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

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

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
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- Nr VI/44/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Lubrza. 

 

- mgr Lilla Gąsior – radna –  „Na terenie gminy Lubrza pracuję przez 25 lat jako nauczyciel, 

jest to jeden z zarzutów odnośnie mojej osoby na proponowane stanowisko. Pracować w 

gminie to pracować z ludźmi, pracować w gminie to zarządzać, a zarządzać to umieć słuchać i 

rozumieć ludzi. Taką właśnie cechę posiadam. Na pewno są jeszcze obawy odnośnie moich 

kompetencji i oczywiście są one słuszne. Postaram się sprostać tym wymaganiom i 

zobowiązuję się sumiennie, obowiązkowo współpracować z radnymi oraz pracownikami 

urzędu na rzecz całej społeczności”. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – zwrócił uwagę, że Pani Gąsior jest nauczycielką, Wójt również 

był nauczycielem. Zwrócił się z prośbą aby nie zapominać o rolnikach oraz o tym, że gmina 

Lubrza jest gminą rolniczą. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę na pewną tendencyjność, tzn. Wójt pochodzi z 

Lubrzy, Skarbnik również z Lubrzy i P. Gąsior, kandydatka na Sekretarza także z Lubrzy. 

Zwrócił uwagę aby w związku z tym środki budżetowe nie były w większości dzielone na 

szkoły i miejscowość Lubrza. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iż bardzo długo zastanawiał się oraz 

analizował kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy. Z Panią Gąsior współpracuję od 

kilkunastu lat, jest to osoba pracowita, sumienna, uczciwa. Nie ma znaczenia, że pochodzi z 

Lubrzy, ponieważ gdyby P. Gąsior pochodziła z Dytmarowa, to decyzja byłaby taka sama. 

Poza tym poprzednia Pani Sekretarz również była nauczycielką, pracowała jako matematyk w 

szkole w Dytmarowie, później przeszła do Urzędu Gminy i powołana została na Sekretarza. 

Mam nadzieję, że z nowej Pani Sekretarz będą wszyscy zadowoleni. Jak dotychczas jestem 

bardzo zadowolony z wyboru mojego kandydata na Skarbnika Gminy. 

 Natomiast jeżeli chodzi o podział środków finansowych, to można zauważyć, że 

wszystkie miejscowości traktowane są jednakowo, żadna nie jest wyróżniana. Budżet na 

przyszły rok będziemy już sami opracowywać, tak aby wszyscy byli w miarę zadowoleni. 

Budżet na rok bieżący już był ułożony i za bardzo nie było możliwości na dokonanie 

większych zmian. 
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- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – wyraził swój sprzeciw 

co do kandydatki na stanowisko Sekretarza. Stwierdził, że P. Gąsior nie ma przygotowania do 

pełnienia takiej funkcji ani praktyki w zarządzaniu. 

 

Innych uważnie stwierdzono. 

 

Przed przystąpieniem do  głosowania uchwały Nr VI/44/07 w sprawie powołania Sekretarza 

Gminy Lubrza, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, że 

zgodnie z art. 25 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220 z późn. 

zmianami) radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeżeli dotyczy 

ono jego interesu prawnego. 

W związku z powyższym P. Gąsior – radna nie brała udziału w głosowaniu powyższej 

uchwały. 

 

Uchwałę Nr VI/44/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Lubrza poddano pod 

głosowanie, która przyjęta została przy 10 głosach „za” 2 – „przeciw” i 1 – „wstrzymującego 

się” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – złożył gratulacje P. Lilli Gąsior z wyboru na Sekretarza 

Gminy oraz życzenia powodzenia w pracy na nowym stanowisku. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – również złożył gratulacje P. Lilli Gąsior oraz 

życzenia owocnej współpracy. 

 

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – przedstawił pisemne 

oświadczenie P. Lilli Gąsior zrzeczenia się mandatu radnego – „Na podstawie art.190 ust.1 

pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw ( Dz. U z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 

poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, 

poz. 242, Nr 146, oz. 1055, Nr 159, poz. 1127, z 2007r. Nr 7, poz. 327) zrzekam się mandatu 
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radnego w związku z powołaniem mnie przez Radę Gminy w Lubrzy na Sekretarza Gminy 

Lubrza” – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złożył wniosek o wprowadzeniu 

zmiany do porządku obrad sesji polegającej na wprowadzeniu kolejnego projektu uchwały  

Nr VI/45/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

Proponowaną zmianę do porządku obrad sesji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie, 

która przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych ). 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr VI/45/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

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

 

Podjęte w p. 8 i 9 uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Ad. 10 

Nie zgłoszono interpelacji na sesji w dniu 25 kwietnia 2007r. 

 

Ad. 11 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przedstawił sprawozdanie z realizacji gminnego 

planu gospodarki odpadami za lata 2004 – 2006 dla Gminy Lubrza – dokument są do wglądu 

w Biurze Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 Ponadto przedstawił zapytanie P. Daniela Zimnickiego – dyr. Zespołu Xit o wartość 

kosztorysową terenów po byłej Strzelnicy Wojskowej w Prężynce. (jest to teren o pow. 5,5 

ha). Teren ten posiada opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, wartość 

kosztorysowa z 1991r.– to kwota 150 000 zł. Ponownie zlecono opracowanie operatu 

szacunkowego w/w nieruchomości - aktualna cena rynkowa – to kwota 316 800 zł. 
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Zainteresowany zamierza w tym miejscu wybudować Zakład Produkcji Materiałów 

Budowlanych. Inwestycja ta nie byłaby uciążliwa dla środowiska i otoczenia. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę na planowaną budowę tranzytu wodociągu z 

Dytmarowa do Prężynki na teren byłej strzelnicy wojskowej. Może okazać się, że koszt 

uzbrojenia tego terenu przewyższy wartość całej nieruchomości. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że opracowany jest już projekt 

budowy tranzytu wodociągu z Dytmarowa do Prężynki. W niedługim czasie przygotowany 

będzie kosztorys. Budowa tranzytu zakłada 2 etapy, tj.: tranzyt do Lubrzy i z Lubrzy do 

Prężynki. Na uzbrojenie terenów inwestycyjnych można ubiegać się o środki unijne, stąd jest 

okazja aby do projektu unijnego ująć odcinek całego tranzytu. Zadanie to jest zadaniem 

priorytetowym w gminie. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił się z następującymi pytaniami : 

1. Jakie są postępy w załatwianiu sprawy walącego się budynku Nr 10 w Słokowie, którego  

  właścicielem jest P. Jurałowicz ? 

2. Czy osoba, która zamieszkuje w budynku komunalnym w Słokowie na miejscu P.  

  Siekierskiej, wnosi opłaty za czynsz, wodę, śmiecie ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że P. Jurałowicz mieszka na stałe za 

granicą, dlatego sprawa skierowana została do załatwienia jej krewnym. Prawdopodobnie P. 

Juraowicz chce sprzedać tą nieruchomość. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że osoba zameldowana w 

budynku komunalnym nr 24 a w Słokowie posiada umowę najmu na lokal socjalny. Wnosi 

opłaty za czynsz, wodę, śmieci, co prawda nieregularnie, ale nie ma z tego powodu większego 

problemu. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem jakie podjęto kroki w 

związku z dzikim wysypiskiem śmieci w Skrzypcu, gdzie miało miejsce skażenie wód rzeki 

Prudnik ? 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że sprawa dotyczy skażenia 

dawnego koryta rzeki Prudnik odpadami niewiadomego pochodzenia ( jest to substancja 

oleista ). Są pewne przypuszczenia, ale w dalszym ciągu trwa śledztwo w ustaleniu sprawcy 

tego zdarzenia. Sprawa zgłoszona została do Policji, Starostwa Powiatowego oraz 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – zgłosił, że w Krzyżkowicach na łące k. 

P. Nowaczyńskiego również wyrzucone są podobne odpady. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy poinformował radnych oraz zebranych gości o 

organizowanych w Białej mistrzostwach drezyn kolejowych w dniu 7 lipca br. o godz. 15 00 

Naszą gminę reprezentować będzie P. Drabik – radny, Krzysztof Barwieniec – reprezentant 

Urzędu Gminy, dyr. GOKSIR, oraz prawdopodobnie – P. Józef Świczewski, który 

reprezentować będzie szkołę. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie 

wykonane oznakowanie skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu w Skrzypcu na drodze od 

strony Dymarowa  skrzyżowanie drogi przez wieś z drogą na Stację Wodociągową) 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że w najbliższych dniach 

oznakowanie  zostanie ustawione. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, ze na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wywieszona 

jest lista osób, którym w 2006r. umorzony został podatek. Zwrócił uwagę, że podatek 

umorzony został min. Państwu Hadryś, choć wiadomo, że bardzo dobrze prosperują na rynku  

powiatu prudnickiego. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

wywieszona jest lista osób którym umorzono podatek za rok 2006. Od czasu mojej kadencji 

tylko 2 osobom udzieliłem umorzenia podatku tj. P. Boczarowi z Trzebiny – który poniósł 

duże straty finansowe z powodu pożaru oraz P. Radziewicz – byłej właścicielce Żwirowni w 

Skrzypcu, gdzie zadłużenie ogółem wynosi 14 000 zł. Jest to zadłużenie praktycznie nie do 

odzyskana. P. Radziewicz zobowiązała się spłacić jeszcze 5.000 zł i zwróciła się z prośbą o 

umorzenie pozostałej należności – decyzja w tej sprawie prawdopodobnie będzie pozytywna. 
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- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – powrócił do sprawy budowy tranzytu z 

Dytmarowa do Prężynki. Zwrócił uwagę, iż lepiej byłoby przypiąć się do magistrali biegnącej 

z Prudnika.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że w tej chwili nie jest to możliwe, 

ponieważ projekt na budowę tranzytu wodociągu z Dytmarowa do Prężynki rozpoczęto już w 

latach poprzednich. Dokumentacja jest już opracowana i z tego tytułu poniesiono znaczne  

koszty.  

 

- Ryszard Barczyk – W- ce Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że propozycja 

uzbrojenia terenu inwestycyjnego powstała w związku z planowaną budową rzeźni w 

Prężynce. Gmina miałaby dodatkowe dochody  w związku z przewidywanym poborem dużej 

ilości wody. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób mogą korzystać z budżetu 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poszczególne 

sołectwa. Kto zajmuje się tymi sprawami ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, iż zgodnie z ustawą, Gminną 

Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Opieka 

Społeczna w Lubrzy i tam można się  zwracać się o wszelką pomoc w tej sprawie. Na każdy 

rok kalendarzowy Komisja przygotowuje plan, który zatwierdzany jest przez Radę Gminy. 

Zaplanowane w budżecie GKPiRPA środki finansowe wydatkowane są zgodnie z 

zatwierdzonym planem, tj. głównie na wypoczynek dzieci, urządzenie placów zabaw, zakup 

materiałów dydaktycznych do świetlic, pomoc dla rodzin uzależnionych, itp. 

 

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

śmieci k/ RSP w Lubrzy. Niezbyt ładne zdjęcie ukazało się na łamach Tygodnika 

Prudnickiego. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że jest to miejsce gdzie składowane 

są worki z selektywnej zbiórki odpadów z terenu całej gminy. Przed przekazaniem śmieci do 

podmiotów skupowych są one jeszcze raz segregowane. Niestety odbiorcy przyjeżdżają 
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rzadko (raz w miesiącu) aby zabrać odpowiednią ilość. Każde inne miejsce wyglądałoby 

podobnie. 

Ponadto poinformował, że teren gdzie składowane są posegregowane śmiecie będzie 

ogrodzony i zagospodarowany. 

 

- Ryszard Surmiak – radny –zwrócił uwagę, aby przed założeniem ogrodzenia rozeznać się, 

czy przygotowane otwory na metalowe słupki nie są zbyt blisko drogi. 

Ponadto zwrócił się z prośbą aby jeszcze przed żniwami załatwić sprawę załamanych 

przepustów na polach. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z prośbą aby dokończyć rozpoczęte prace 

remontowe w miejscowości Prężynka. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1210. 

 

WNIOSKI : 

1. Zwrócić się do mieszkańców 4 posesji w Lubrzy, przy drodze wewnętrznej nr 848/2 o 

przedstawienie na piśmie opinii w sprawie sprzedaży w/w drogi. 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 

 

 


