
Protokół nr VIII/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 26 września 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 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 Sesji z dnia 29 czerwca 2007r. oraz 14 sierpnia 2007r. 

4. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.  

       Złożenie ślubowania przez radnego.  

5. Spotkanie z Przewodniczącym Strony Polskiej Parlamentu Euroregionu PRADZIAD. 

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

7.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

8.  Analiza wykonania budżetu gminy Lubrza za I półrocze 2007r. 

9.   Interpelacje radnych. 

10. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008 – 2011. 

11.   Dyskusja. 
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12. Podjęcie uchwał : 

 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008 – 2011 

 - w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy w Lubrzy 

 - w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej 

 - w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości 

 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Lubrzy. 

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

 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości 

   materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

    13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    14. Zapytania i wolne wnioski. 

    15. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego 

projektu uchwały - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Proponowaną zmianę w porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, która 

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( w głosowaniu wzięło udział 13 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 czerwca 2007r. oraz 14 sierpnia 2007r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokoły z Sesji z dnia 29 czerwca 2007r. 

oraz 14 sierpnia 2007r. przyjąć bez odczytywania. Wniosek poddany został pod głosowanie i 

przyjęty przez Radę „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

Ad. 4 

Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.  

 

- Ewa Wicher – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – wręczyła nowo wybranemu 

radnemu – P. Stanisławowi Aleksandrowiczowi zaświadczenie o wyborze na radnego. 

Złożyła gratulacje, życząc owocnej i twórczej pracy dla dobra mieszkańców gminy. 
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- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iż zgodnie z art. 23 a 

Ustawy o samorządzie gminnym „przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 

składają ślubowanie”. 

Następnie zwrócił się do wszystkich obecnych na sali o powstanie, po czym radny - 

Stanisław Aleksandrowicz wypowiedział rotę ślubowania : 

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

Gminy i mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg” 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - podziękował Panu Stanisławowi 

Aleksandrowicz za złożenie ślubowania oraz złożył gratulacje. 

 

Ad. 5 

Informacji na temat planów działania, finansowania oraz bieżącej działalności Euroregionu 

przedstawiła Kier. Biura Euroregionu – P. Małgorzata Paściak. 

 

 Stowarzyszenie realizuje działania na podstawie ramowego programu działania 

przyjmowanego każdego roku przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.  

Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, w jakim stopniu Stowarzyszenie 

Euroregionu może wesprzeć starania w celu pozyskanie środków unijnych na realizację 

projekt przebudowy drogi powiatowej Prudnik – Krzyżkowice ? 

 

- Małgorzata Paściak – kier Biura Euroregionu – poinformowała, że Euroregion jak 

najbardziej będzie wspierał wszelkie działania w celu realizacji w/w projektu, który obecnie 

ma największą szansę na otrzymanie dofinansowanie. Przedstawiciele Stowarzyszenia na 

pewno będą uczestniczyć  w pracach komitetu opiniującego w/w projekt. 
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- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy EUROREGION może wspierać 

finansowo projekty na ochronę przeciwpowodziową? W ostatnich dniach miała miejsce 

powódź na naszym terenie, zniszczenia wystąpiły zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej. 

 

- Małgorzata Paściak – kier Biura Euroregionu – poinformowała, że jest możliwość 

pozyskania środków na ten cel zarówno z funduszy mikroprojektów jak i dużych osi 

priorytetowych programu operacyjnego współpracy przygranicznej. 

 

Ad. 6 

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

pomiędzy sesjami.  

 „ Od ostatniej sesji w czasie dyżurów nie zgłoszono żadnych skarg i wniosków od 

mieszkańców. Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma : 

- od W- ce Starosty Józefa Skiby  – dot. oznakowania obiektu mostowego w ciągu drogi  

powiatowej Trzebina – Skrzypiec. Założone zostały znaki zakazu wjazdu pojazdów pow. 15t. 

- od Związku Gmin Wiejskich – zaproszenie do wstąpienia w szeregi Związku gmin 

członkowskich 

- pismo – skarga ( 23.07.br.) P. Janiny Dzielskiej oraz P. Eweliny Nowak – Pazio na radnego 

P. Ryszarda Surmiaka – dot. nienależytego wykonywanie obowiązków radnego, naruszenie 

praworządności oraz przewlekłe załatwianie sprawy. W skardze zarzuca się doprowadzenie 

do wycofania z obrad sesji w miesiącu czerwcu projektu uchwały w sprawie likwidacji drogi 

wewnętrznej w Lubrzy ( działka nr 848/2). 

W dniu 2 sierpnia skarga przesłana została do Rady Gminy w celu sprawdzenia stawianych 

zarzutów. 

Na dzisiejszej sesji powołana zostanie specjalna komisja doraźna w celu sprawdzenia 

powyższej sprawy. 

W dniu 13 lipca br. przekazane zostały oświadczenia majątkowe radnych do Urzędu 

Skarbowego w Prudniku. 

W dniu 11 sierpnia br. uczestniczyłem w uroczystości gminnej w Hlince. 

Związek Gmin Śląska Opolskiego zwrócił się z zaproszeniem do ponownego uczestnictwa w 

Związku – roczna składka członkowska – 5.378 zł. Rada Gminy w kwietniu br. podjęła 

uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku. 

W dniu 9.08.br otrzymaliśmy pismo z Nadleśnictwa Prudnik z wnioskiem o uznanie za 

ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie L.P. Nadleśnictwa Prudnik, 
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położonych w zasięgu Gminy Lubrza – pow. ok. 30 ha. Sprawa skierowana została do P. 

Bożeny Szczęsnej – inspektora UG. 

 W dniu 16 września br. uczestniczyłem w Dożynkach Wojewódzkich – Korona 

Dożynkowa z Krzyżkowic ( wykonana przez Panią Mieczysławę Godyń ) zajęła IV miejsce 

w kategorii kłosowej.” 

 

    Przewodniczący Rady Gminy przedstawił również informacje o złożonych 

oświadczeniach majątkowych radnych:  

„Zgodnie z art. 24 h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym, 

radny jest zobowiązany do składania rocznego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest przyjmowania w/w oświadczeń, analiza oraz 

przesłanie drugich egzemplarzy właściwemu urzędowi skarbowemu tj. do Urzędu 

Skarbowego w Prudniku. 

Wszyscy radni złożyli pierwsze oświadczenia majątkowe z wysokości osiągniętego dochodu 

za okres od 1.01.2006 do .31.10.2006r.( w ustawowym terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania ) oraz kolejne oświadczenia z wysokości osiągniętego dochodu za cały 2006 r. do 

dnia 30 kwietnia 2007r. 

W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości. 

 

Sprawozdanie z analizy drugiego egzemplarza oświadczeń majątkowych przedstawi Radzie 

Gminy Kierownik Urzędu Skarbowego w Prudniku w ustawowym terminie, tj. do dnia         

30 października 2007r.  

 

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych (z wyłączeniem 

informacji o adresie zamieszkania ) są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej”. 

 

Ad. 7 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 
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- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zaproponował aby w porządku obrad 

wprowadzić kolejną zmianę polegającą na przesunięciu p. 8 - Analiza wykonania budżetu 

gminy Lubrza za I półrocze 2007r. po pkt. 13 - Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Proponowaną zmianę Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie, która przyjęta 

została przez radę „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

Ad. 8 

Interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 26 września 2007r.: 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość przekazania 10% 

dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego znajdującego się na terenie danego 

sołectwa, na zadania inwestycyjne lub inne potrzeby w tej miejscowości.  

 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 

27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych - Rada Gminy winna dokonać 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Pracy przy Sądzie 

Rejonowym w Prudniku. Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Gminy w 

Lubrzy wybór do Sądu Rejonowego w Prudniku 3 ławników (z tego 1 ławnika do Sądu Pracy 

działającego przy Sądzie Rejonowym w Prudniku) 

Wyboru ławników dokonuje się w trybie głosowania tajnego. 

 

Ponadto poinformował, że w tej sprawie Rada Gminy powołała Zespół do opiniowania 

zgłoszeń kandydatów na ławników. Następnie zwrócił się z prośbą do W – ce 

Przewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Barczyka, który uczestniczył w pracach Zespołu 

o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach – opinia stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Następnie poinformował radnych o zasadach przeprowadzenia głosowania, aby oddane głosy 

były ważne. Wyjaśnił, że na karcie do głosowania dla przeprowadzenia wyboru ławnika do 

Sądu Rejonowego w Prudniku głosuje się poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej 
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kratce : „za”, albo „wstrzymuję się” albo „przeciw” umieszczonej po prawej stronie nazwiska 

kandydata. 

Postawienie znaku X w dwóch lub więcej kratkach przy nazwisku kandydata lub jego brak 

powoduje nieważność głosu. 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - przypomniał, że przed  przystąpieniem 

do głosowania Rada Gminy winna powołać Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi tajne 

wybory i w związku z tym zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu 

Komisji Skrutacyjnej.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zaproponował               

P. Michała Iżyka ( wyraził zgodę) 

 

- Leszek Srębacz – radny – zaproponował P. Andrzeja Kałużę (wyraził zgodę) 

- Michał Iżyk – radny – zaproponował P. Zenona Drabika ( wyraził zgodę). 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

 

Prowadzący obrady sesji Przewodniczący Rady – Krzysztof Sobstyl - poddał głosowaniu 

proponowany skład Komisji  Skrutacyjnej. 

 

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie ( głosowało 14 radnych). 

1. Michał Iżyk 

2. Andrzej Kałuża 

3. Zenon Drabik 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - stwierdził, że Rada Gminy powołała 

komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku na 

kadencję 2008 – 2011. 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 15 – cio minutową przerwę w celu ukonstytuowania się 

komisji i przygotowania kart do głosowania. 
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Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty i przeprowadzili tajne głosowanie. 

Do czasu ustalenia wyników ogłoszono przerwę w obradach. 

 

- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Michał Iżyk - przedstawił protokół Komisji 

Skrutacyjnej z wyników głosowania stwierdzając, że P. Władysława Kożuszko przy           

13 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”, wybrana została na ławników do Sądu 

Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008 – 2011. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały Nr VIII/49/07 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008 – 2011, która przyjęta 

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

 

Ad. 10 i 11 

 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

Nr VIII/50/07 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy w Lubrzy. 

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

 

- Nr VIII/51/07 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej. 

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

radnych). 

 

- Nr VIII/52/07 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości. 

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

 

- Nr VIII/53/07 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w 

Lubrzy. 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwróci się do radnego – P. Stanisława 

Aleksandrowicza z zapytaniem, w jakiej komisji merytorycznej chciałby pracować? 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zadeklarował chęć udziału w Komisji Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 
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Następnie Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie 

kandydatów Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia składu osobowego. 

- Stanisław Pawłowski – radny – zaproponował do składu Komisji Rewizyjnej radnego – 

Ryszarda Surmiaka ( wyraził zgodę na kandydowanie). 

- Michał Iżyk – radny - zaproponował radnego – P. Mieczysława Krasa ( nie wyraził zgody na 

kandydowanie) 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie uchwałę Nr VIII/53/07 zmieniająca 

uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Lubrzy z proponowanymi 

kandydatami, tj. do składu Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Socjalnych – P. Stanisława Aleksandrowicz oraz do składu Komisji Rewizyjnej –                

P. Ryszarda Surmiaka. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych) 

 

- Nr VIII/54/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych) 

 

- Nr VIII/55/07 w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych) 

 

- Nr VIII/56/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

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

radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Podjęta w p. 11 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 12 

- W – ce Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Barczyk – przedstawił odpowiedź na 

interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29 czerwca 2007r. przez radnego – Michała Iżyka – w 

brzmieniu – „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. ” – stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 13 

Analiza wykonania budżetu gminy Lubrza za I półrocze 2007r. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, iż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami do dnia 31 sierpnia 2007r. informacja o wykonaniu budżetu 

gminy Lubrza za  I półrocze 2007r. została przekazana Radzie Gminy oraz  Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. 

 

  Budżet Gminy Lubrza na 2007r. został przyjęty Uchwałą nr III/21/2007r. z dnia 

07.02.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na 2007r. w wyżej wymienionej 

Uchwale ustanowiono: 

- Dochody budżetu Gminy na rok 2007r. w wysokości 7 804 168zł – w tym dotacje  

    1 473 273zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu  40 000zł. 

 - Wydatki w wysokości 7 871 588zł w tym wydatki na zadania zlecone 1 473 273zł oraz  

    wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania   

    problemów alkoholowych. 

            Uchwalono również różnicę miedzy planem dochodów i wydatków w kwocie 

67 420zł stanowiącą deficyt budżetowy pokryty wolnymi środkami za rok 2006. 

Ustalono przychody w wysokości 555 782zł oraz rozchody – 488 362zł.  

 

W wyniku przeprowadzonych  zmian w ciągu pierwszego półrocza – budżet Gminy na 

dzień 30.06.2007r. przedstawia się następująco: 

 

Dochody                 8 169 863,57zł 

     w tym:                2 334 873,57zł - dotacje 

                                3 219 010,00zł -  subwencje 
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                                2 616 010,00zł - dochody własne 

Przychody              535 657,00zł   

   Wydatki              8 217 188,57zł  

 Rozchody             488 362,00zł 

       

            Pozytywnym aspektem dla funkcjonowania budżetu jest zwiększenie kwoty 

przychodów o wartość 20 125,00zł – powodującym zmniejszenie  kwoty zaciąganych 

kredytów planowanych na rok 2007 w celu sfinansowania deficytu budżetowego . 

            Zmiany które spowodowały zwiększenie budżetu zarówno po stronie wydatków jak 

 i dochodów są wynikiem podjętych Uchwał Rady Gminy w Lubrzy oraz Zarządzeń Wójta 

Gminy Lubrza  podjętych w okresie od 08.02.2007r. do 30.06.2007r. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – dodała, iż dotychczas nie było potrzeby na 

zaciągnięcie kredytu. Kwartalne raty wcześniejszych zobowiązań finansowych spłacone 

zostały z uzyskanych dodatkowych dochodów własnych. 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że na poprzedniej sesji podjęta 

została uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Jest to zabezpieczenie na 

wypadek wydatków, które wcześniej nie były planowane. Kredyt nie mógłby być zaciągnięty 

bez stosownej uchwały Rady Gminy. Poza tym cała procedura na zaciągnięcie kredytu jest 

bardzo czasochłonna. Jeżeli nie będzie potrzeby, to kredyt do końca roku nie będzie 

wykorzystany. 

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, przewodniczący obrad sesji przystąpił do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

Ad. 14 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – wyraził podziękowania w imieniu własnym oraz 

wszystkich mieszkańców wsi Słoków dla wszystkich tych osób, które przyczyniły się to 

bardzo dobrego zorganizowania Dożynek Gminnych. 
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- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił się z zapytaniem do kiedy faktycznie 

sołectwa mają zgłaszać wnioski do budżetu na 2008r. na realizację zadań gospodarczych. W 

zawiadomieniu, które sołtysi otrzymali pocztą podany jest termin 25 października, br, a w 

projekcie uchwały wskazany jest termin do 25 września. 

 

Ponadto przekazał informację w imieniu P. Pajdo zam. w Słokowie, że od nowego roku 

zamierza zagrodzić przejazd przez własny teren, który obecnie stanowi drogę dojazdową do 

pól. Na wyznaczonej drodze transportu rolnego, umieszczona jest część szamba z budynku 

komunalnego. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, że termin zgłaszania wniosków 

do budżetu na rok 2008 na realizację zadań gospodarczych w sołectwach upływa z dniem 25 

października br. Natomiast data podana w projekcie uchwały, która głosowana będzie na 

dzisiejszej sesji, obowiązywać będzie dopiero od przyszłego roku. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, że jeżeli chodzi o drogę dojazdową do 

pól w  Słokowie - zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami w celu rozeznania 

sprawy. 

  

- Bożena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – złożyła podziękowania P. Sekretarz oraz       

P. Włodarczykowi za wydelegowanie pracowników interwencyjnych do przeprowadzenia 

prac porządkowo – remontowych przy budynku Szkoły. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił uwagę, iż niestety nie ma dobrej opinii o 

pracownikach interwencyjnych, którzy pracowali w Słokowie.  Można powiedzieć, że 

zaledwie dwie osoby z całej grupy pracowały. 

 

- Kazimierz Kania – sołtys wsi Laskowice – zwrócił się z prośbą o zamontowanie poręcz przy 

wejściu do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Olszynce. 

Ponadto zwrócił uwagę, że decyzje podejmowane przez Radę Sołecką odnośnie 

przeznaczenia środków planowanych w danej wsi, nie są akceptowane przez władze gminy. 

Rada Sołecka wsi Laskowice zdecydowała o przeznaczeniu części środków na wykonanie 

drobnych prac remontowych w Remizie Strażackiej. Niestety na prośbę grupy mieszkańców, 

przy dodatkowym wsparciu finansowy Wójta zakupiona została huśtawka, która w ogóle nie 
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jest potrzebna i nikt z niej nie korzysta. Oświadczył również, że od nowego roku zrzeka się 

funkcji sołtysa.  

 

- Krzysztof Sobstyl  - Przewodniczący Rady Gminy –  złożył wyjaśnienia na temat  

rozwiązania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, dot. głównie 

zatrudnionych tam pracowników. Zwrócił uwagę, że w całej gminie powtarzane są plotki, 

które nie do końca są prawdą. 

W związku z popełnionym błędem w zapisie uchwały dot. rozwiązania w/w jednostki 

budżetowej, sprawa skierowana została na drogę sądową. Sąd zadecydował o przyznaniu 

odszkodowania  w wys. ok. 9 000 zł ( brutto) za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku 

pracy. W rzeczywistości nikt nie chciał zwalniać dwóch pracowników : P. Skokuń i               

P. Tyrpuły. 

Przeprowadzono rozmowę z w/w pracownikami przy udziale P. Wójta, Skarbnika, Radcy 

Prawnego UG oraz moim własnym. Wójt zaproponował Pani Tyrpuła zatrudnienie na bardzo 

dobrych warunkach wynagrodzenia, które było znacznie wyższe niż mają najstarsi 

pracownicy w Urzędzie. Ponadto poproszono P. Tyrpułę o wycofanie sprawy w Sądzie. 

Niestety propozycja nie została przyjęta. Z tego wynika, że P. Tyrpuła nie chciała pracować 

za takie wynagrodzenie jakie jej zaproponowano. 

 P. Skokuń również otrzymała podobną propozycję, którą przyjęła i wycofała sprawę w 

Sądzie. 

Poza tym rozpowiadane są nieprawdziwe plotki, że zwalniającym byłem ja wraz z radnym P. 

Barczykiem. Należy zwrócić uwagę, że radni nie zwalniają pracowników w Urzędzie Gminy 

lub jednostkach podległych. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, że przy likwidacji Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nie było mowy o zwalnianiu pracowników. 

Planowane było przeprowadzenie reorganizacji, ponieważ niepotrzebne jest prowadzenie 

Zespołu przy tak małej ilości Szkół i Przedszkoli na terenie gminy. Poza tym poprzez 

reorganizację zwiększą się oszczędności finansowe. Zespół został zlikwidowany a w jego 

miejsce utworzono Referat ds. Oświaty. Planowano pozostawić dwie osoby tzn. kierownika i 

księgową.  

Przekazywane są nieprawdziwe informacje na temat zwolnienia P. Tyrpuły. Chciałem aby ta 

Pani nadal pracowała, ale nie było chęci z drugiej strony, dlatego też nie mogę ponosić żadnej 

odpowiedzialności za to co się wydarzyło. 
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- Leszek Srębacz – radny – złożył WNIOSEK aby dokonać rozeznania czy jest możliwość 

wprowadzenia ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych (za wyjątkiem mieszkańców) na 

odcinku drogi od Stacji PKP w Dytmarowie do Skrzypca. Ruch tych pojazdów jest bardzo 

uciążliwy dla mieszkańców i zabudowań. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, że w tej sprawie gmina wystąpi do 

Starostwa Powiatowego z pismem aby ciężki ruch ze Stacji PKP w Dytmarowie w kierunku 

Skrzypca przenieść na inną drogę. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, że budynek komunalnym w Olszynce 

został częściowo sprzedany. Jest tam jedno centralne ogrzewanie, jak ta sprawa będzie 

rozwiązana, czy osoby które wykupiły mieszkania będą zakładać osobne centralne ? 

 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy przyznana zapomoga w wys. 3.000 zł dla rodziny 

poszkodowanej przez powódź w Trzebinie była wcześniej uzgadniana z Radą Gminy? Czy 

Wójt samodzielnie podjął taką decyzję ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że decyzja o przyznaniu zapomogi w wys. 

3 000 zł dla rodziny poszkodowanej przez powódź była jak najbardziej uzasadniona i  nie 

musiała być uzgadniana z Radą Gminy. Rodzina ta nie miała żadnych warunków do dalszego 

funkcjonowania, a mogą to potwierdzić radni z Trzebiny.

 

Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie w budynku komunalnym w Olszynce – wyjaśnił, że 

centralne ogrzewanie na razie będzie funkcjonować tak jak dotychczas. Poza tym utworzona 

zostanie Wspólnota Mieszkaniowa, która będzie regulowała tego typu sprawy. Wspólnota 

może również decydować czy się odłączy od dotychczasowego c.o, czy też nie. Wszystko 

zrobione jest zgodnie z przepisami. 

 

- Bożena Szczęsna – inspektor UG – dodała, że z mocy prawa będzie utworzona Wspólnota 

Mieszkaniowa między gminą (współwłaścicielem) i mieszkańcami wykupionych lokali. 

Wspólnota będzie zajmowała się sprawami związanymi zarówno z ogrzewaniem ( tzn. czy 

wspólna kotłownia, czy oddzielnie) jak i remontami. 
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- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy Wspólnota już funkcjonuje ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że od sprzedaży minęło dopiero dwa dni i 

zaraz powstanie wspólnota, wcześniej nie można było tego zrobić, kiedy mieszkania nie były 

jeszcze sprzedane. 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – wyjaśniła, że wspólnota powstała z mocy 

prawa. Wszelkie sprawy organizacyjne Wspólnoty będą uzgadniane w formie uchwały. 

 

- Leopold Saska – złożył WNIOSEK aby przeznaczyć 10% (netto) dochodów uzyskanych ze 

sprzedaży mienia komunalnego znajdującego się na terenie danego sołectwa, na zadania 

inwestycyjne lub inne potrzeby w tej miejscowości. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem czy na terenie gminy dokonywane są okresowe przeglądy  

hydrantów ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że wszystkie hydranty na terenie 

gminy są sprawne, poza tym okresowo przeprowadzane są przeglądy ich stanu technicznego. 

 

- Zenon Drabik – złożył następujące WNIOSKI : 

1. Ponownie wystąpić do Zakładu Energetycznego o umocnienie podmytego przez rzekę  

   słupa wysokiego napięcia znajdującego się za Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w   

   Dytmarowie. 

2. Zobowiązać właściciela Młynówki w Skrzypcu o zabezpieczenie przeciwpowodziowe  

   potoku a zwłaszcza o naprawienie zapory wodnej. W czasie silnych opadów deszczu woda  

   podchodzi do pobliskich zabudowań. 

3. Odbudować uszkodzony w czasie powodzi przepust na drodze transportu rolnego między    

   Skrzypcem a Krzyżkowicami. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, iż do właściciela Młynówki w 

Skrzypcu kierowane było już pismo w powyższej sprawie, niestety dotychczas nie ma żadnej 

reakcji. Sprawa ta musi być jak najszybciej załatwiona. 
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Ponadto poinformował, że na usuwanie skutków powodzi Wojewoda jeszcze nie przekazał 

żadnych środków. To co było pilne do zrobienia w Trzebinie wykonane zostało ze środków 

własnych. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – złożył WNIOSEK aby zabezpieczyć 

uszkodzony w czasie powodzi most przy stawach w Krzyżkowicach. 

 

- Marian Gul – sołtys wsi Krzyżkowice – złożył następujące WNIOSKI : 

1. Zobowiązać właścicieli stawów w Krzyżkowicach do udrożnienia odpływów i  

   odtworzenie progów spiętrzających wodę. Ich zamknięcie powoduje miejscowe podtopienia   

   gospodarstw w czasie obfitych opadów deszczu. Dobrze byłoby aby WZIR konkretnie     

   określił jakie mają uprawnienia i zobowiązania w związku z prowadzoną działalnością. 

2.  Wystąpić do WZIR-u o wyczyszczenie i pogłębienie potoku Krzyżkowieckiego. Od  

     kilkunastu lat potok nie jest czyszczony, dno jest zamulone i porośnięte samosiewami. 

3. Odbudować zniszczony w czasie powodzi most w Krzyżkowicach pod lasem k/ P.   

   Golonka. Rolnicy mają utrudniony dostęp do pól. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, iż jednym z właścicieli stawów 

krzyżkowickich jest były pracownik WZIR-u i doskonale powinien wiedzieć w jaki sposób 

zagospodarować i zabezpieczyć teren. 

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

do WZIR-u o umocnienie podmytej przez Potok Trzebiniecki drogi gminnej przy posesji P. 

Lewandowskiego w Trzebinie ( przy granicy państwa). 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że to zadanie jak i wiele innych, 

powstałych w wyniku powodzi zgłoszono już do WZIR – u. Sposób ich realizacji będzie na 

bieżąco monitowany.  

- Andrzej Kałuża – radny- złożył WNIOSEK aby w każdym sołectwie wyznaczyć miejsce, w 

którym składowane byłyby worki i piasek, na wypadek wystąpienia zagrożenia 

przeciwpowodziowego. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że podjęta została już decyzja aby 

zakupić ok. 2000 szt. worków na potrzeby gminy. 
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Worki będą od razu przekazywane do miejscowości gdzie będzie sygnał o zagrożeniu 

powodziowym. Natomiast jeżeli chodzi o piasek, należałoby się jeszcze nad tym zastanowić, 

ponieważ istnieje obawa, że będzie wykorzystany przez mieszkańców na zupełnie inne cele. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmieszanie 

piasku z solą. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – złożył WNIOSEK aby przekazać po    

20 szt. worków rodzinom najbardziej narażonym na powódź. 

 

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
20

. 

 

 

WNIOSKI z Sesji Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 września 2007r.: 

 

1. Przeznaczyć 10% (netto) dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego 

znajdującego się na terenie danego sołectwa, na zadania inwestycyjne lub inne 

potrzeby w tej miejscowości. 

2. Zamontować poręcz przy wejściu do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Olszynce. 

3. Dokonać rozeznania czy jest możliwość wprowadzenia ograniczenia ruchu 

samochodów ciężarowych (za wyjątkiem mieszkańców) na odcinku drogi od Stacji 

PKP w Dytmarowie do Skrzypca. Ruch tych pojazdów jest bardzo uciążliwy dla 

mieszkańców i zabudowań. 

4. Ponownie wystąpić do Zakładu Energetycznego o umocnienie podmytego przez rzekę 

słupa wysokiego napięcia znajdującego się za Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w 

Dytmarowie. 

5. Zabezpieczyć uszkodzony w czasie powodzi most przy stawach w Krzyżkowicach. 

6. Zobowiązać właścicieli stawów w Krzyżkowicach do udrożnienia odpływów i 

odtworzenie progów spiętrzających wodę. Ich zamknięcie powoduje miejscowe 

podtopienia gospodarstw w czasie obfitych opadów deszczu. 
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7. Wystąpić do WZIR-u o wyczyszczenie i pogłębienie potoku Krzyżkowieckiego. Od 

kilkunastu lat potok nie jest czyszczony, dno jest zamulone i porośnięte samosiewami. 

8. Odbudować zniszczony w czasie powodzi most w Krzyżkowicach pod lasem k/ P. 

Golonka. Rolnicy mają utrudniony dostęp do pól. 

9. Odbudować uszkodzony w czasie powodzi przepust na drodze transportu rolnego 

między Skrzypcem a Krzyżkowicami. 

10. Zobowiązać właściciela Młynówki w Skrzypcu o zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

potoku a zwłaszcza o naprawienie zapory wodnej. 

11. Wystąpić do WZIR-u o umocnienie podmytej przez Potok Trzebiniecki drogi gminnej 

przy posesji P. Lewandowskiego w Trzebinie ( przy granicy państwa) 

12. W każdym sołectwie wyznaczyć miejsce, w którym składowane byłyby worki i 

piasek, na wypadek wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego. 

13. Przekazać po 20 szt. worków rodzinom najbardziej narażonym na powódź.  

 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 

 


