
Protokół nr X/2007 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 27 grudnia 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 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.    Sprawy organizacyjne. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 30 listopada 2007r. 

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

4.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

5.   Interpelacje radnych. 

6.    Dyskusja. 

7. Podjęcie uchwał. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej 

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

     o projekcie uchwały budżetowej 

- odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców 

- głosowanie całej uchwały budżetowej. 
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    9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    10. Zapytania i wolne wnioski 

    11. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

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

przedstawionego porządku obrad.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 30 listopada 2007r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 30 listopada 2007r. 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 11 radnych). 

 

Na salę obrad przybył radny – Andrzej Kałuża ( obecnych 12 radnych) 

 

Ad. 3 

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

pomiędzy sesjami.  

 „ Po ostatniej sesji w dniu 30 listopada br. wpłynęło pismo RIO na temat możliwości 

spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Lubrza. 

 W dniu 18.12.br wpłynęło pismo RIO – pozytywna opinia o prawidłowości dołączonej 

do projektu uchwały budżetowej prognozy zadłużenia Gminy Lubrza. 

 W dniu 20.12.br. do Instytutu Pamięci Narodowej przesłane zostało oświadczenie 

lustracyjne Sekretarza Gminy – P. Lilli Gąsior. 

 W dniu 20.12.br uczestniczyłem w uroczystości otwarcia granicy Polsko – Czeskiej na 

przejściu granicznym Trzebinie w związku z wejściem Polski do strefy Schengen. 

 W dniu 21.12.br uczestniczyłem w uroczystym otwarciu granicy Polsko – Czeskiej w 

Krzyżkowicach.” 

 

Ad. 4 

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

Stanisław Jędrusik 
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Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 5 

Interpelacje : 

 

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

czyją własnością jest Potok w Krzyżkowicach ? 

 

Odpowiedź udzielona zostanie na piśmie. 

 

Na salę obrad przybył radny – Leszek Srębacz ( obecnych 13 radnych) 

 

Ad. 6 i 7 

Podjecie uchwał : 

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

  

- Nr X/64/07 w sprawie  uchwalenia  programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2008 rok. 

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

 

- nr X/65/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2008. 

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

 

- nr X/66/07 w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2008r. 

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

 

- nr X/67/07 w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008r. 

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

 

- nr X/68/07 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
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Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 13 

radnych). 

 

- nr X/69/07 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego powołuje Rada Gminy i musi to być osoba wybrana w wyniku konkursu. Osoba 

kandydująca na stanowisko Kier. USC musiała spełnić dwa podstawowe warunki ustawowe: 

wykształcenie wyższe oraz min. 2 lata pracy w administracji państwowej.  

Pani Anna Głaz pozytywnie przeszła całą procedurę naboru łącznie z rozmową 

kwalifikacyjną. Ponadto osiada 21 - letni staż pracy ( w tym prawie 11 lat na stanowiskach w 

urzędach gmin), pracowała w Urzędzie Miejskim w Tychach w Ref. Spraw Obywatelskich w 

Tychach a ostatnio w Urzędzie Miejskim w Nysie. 

 

- P. Anna Głaz – dodała, że lubi swoją pracę, ponieważ ma możliwość samorealizacji i w 

pełni czuje się urzędnikiem. 

 

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

 

- nr X/70/07 w sprawie wyrażenia opinii na temat wyłączenia ze struktury Samodzielnego 

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu 

Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że brakuje konkretnego uzasadnienia, co jest 

przyczyną planowanej reorganizacji. Radni wyrażą opinię pozytywną, ale nie wiadomo, czy 

będzie to dobre posunięcie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że jeżeli planuje się zmiany, czy 

jakiekolwiek reorganizacje na szczeblu powiatu, czy województwa, wówczas rady gmin 

wyrażają swoją opinię w formie uchwały. Jest to tylko kwestia formalna. Jeżeli dokonuje się 

reorganizacji, to sprawa jest na pewno przemyślana, która powinna przynieść korzyści. 

Wszystkie Gminy na terenie woj. opolskiego otrzymały takie wnioski z prośbą o wyrażenie 

opinii pozytywnej. 
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- Ryszard Surmiak – radny – wyjaśnił, że chodzi o rozwiązanie umowy Szpitala z 

Przyszpitalną Przychodnią Ginekologiczno – Położniczą ze względu na duże koszty 

utrzymania. Przychodnia prawdopodobnie zostanie sprywatyzowana. 

 

Uchwała przyjęta została przy 8 głosach „za”, 3 – „przeciw” i 2 – „wstrzymujących się”         

( głosowało 13 radnych). 

 

- nr X/71/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

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

 

- nr X/72/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2008. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, że Związek 

Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku zwrócił uwagę aby w projekcie uchwały dokonać 

zmian, polegających na :               

- wykreśleniu w § 3 ust. 2 punktu 18 gdzie wskazuje się min. że dodatek motywacyjny może  

  być przyznany nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej, 

- wykreśleniu w § 6 ust. 1 punktu 3 – gdzie określa się dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia  

  funkcji doradcy metodycznego. 

 

- Ewa Skokuń – Kier. ref. Oświaty – poinformowała, że projekt uchwały podlega 

uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi, tj. Związek Zawodowy „Solidarność” wyraził 

opinię pozytywną, natomiast ZNP zwrócił uwagę na dokonanie powyższych zmian. 

Zmiany nie pociągną za sobą żadnych skutków finansowych, natomiast ich brak w uchwale 

może być zakwestionowany przez nadzór Wojewody. Jeżeli chodzi o pkt. 3 w § 6 ust. 1 – u 

nas nie ma doradcy metodycznego. Korzystamy z doradztwa Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego, dlatego też nie ma przeciwwskazań aby ten punkt wykreślić. 
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- Ryszard Surmiak – radny – złożył WNIOSEK formalny o odroczenie głosowania nad 

projektem uchwały nr X/72/07. 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 5 – cio minutową przerwę w 

obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

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

projekcie uchwały nr X/72/07 pozostawić niezmieniony p. 18 w § 3 ust. 2, natomiast 

wykreślić w § 6 ust. 1, pkt.3. 

 

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

najdalej idący, zgłoszony przez radnego Ryszarda Surmiaka o odroczenie głosowania nad 

projektem uchwały nr X/72/07. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 1 głosie „za” i 12 –„przeciw”  wniosek został 

oddalony. 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie WNIOSEK 

zgłoszony przez radnego – Ryszarda Barczyka, który w wyniku przeprowadzonego 

głosowania przyjęty został przy 11 głosach „za”, 1 – „wstrzymującym się” i 1 – „przeciw”. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod 

głosowanie projekt uchwały nr X/72/07 z wprowadzonymi poprawkami. 

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

 

- nr X/73/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok 

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

 

- nr X/74/07  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają w 2007r. 

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

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 13 

Podjęta w p. 7 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 7 

 

Ad. 8 

 

Uchwalenie budżetu gminy na 2008r. 

 

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

punkt porządku obrad – uchwalenie budżetu – tj. 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej 

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie –  

   uchwały budżetowej 

- odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców 

- głosowanie całej uchwały budżetowej. 

 

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

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

projektu uchwały nr X/75/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. 

 

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

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 442/2007 z dnia 13 grudnia 

2007r. nt. opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy na 2008r. 

 

Skład Orzekający po przeanalizowaniu opiniuje z uwagami przedłożony projekt uchwały 

budżetowej Gminy Lubrza na 2008r. – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, że wszelkie uwagi i 

zalecenia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zostały 

wprowadzone do projektu budżetu. Nieprawidłowości zostały poprawione, a były to błędy 

pisarskie.  

Zwrócono uwagę na : 

- nie wyodrębnienie dochodów jako majątkowe i bieżące, 

- nie zaplanowano wydatków i nie zawarto zapisu o utworzeniu rezerwy celowej na realizację  

  zadań własnych z zakresu obrony cywilnej  

- nie zaplanowano nadwyżki budżetu w wys. 470 346 zł i nie określono przeznaczenia 

nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetowa jest to różnice pomiędzy dochodami a 



 8 

wydatkami. Należało dokładnie określić na jaki cel przeznaczona będzie nadwyżka 

budżetowa, tzn. na spłatę pozostałych rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 

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

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

 

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

projektu budżetu : 

 Komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007r. szczegółowo analizowała projekt budżetu 

gminy na 2008r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

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

radnych ). 

 

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

posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2007r. szczegółowo analizowała projekt budżetu gminy na 

2008r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

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

5 radnych). 

 

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

poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007r. szczegółowo analizowała 

projekt budżetu gminy na 2008r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

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

5 radnych ) 

 

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

i Spraw Socjalnych – poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2007r. 

szczegółowo analizowała projekt budżetu gminy na 2008r. zarówno po stronie dochodów jak 

i wydatków. 

Stanowisko Komisji : Komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie ( głosowało       

5 radnych) 
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- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – przypomniał, że na 

posiedzeniu Komisji merytorycznych Rady Gminy zwrócono również uwagę, aby dodatkowe 

dochody w następnym roku budżetowym, przeznaczyć na realizację zadań gospodarczych w 

sołectwach oraz na remont dróg transportu rolnego, zwłaszcza tych które zostały zniszczone  

podczas tegorocznych zbiorów buraka cukrowego. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, iż rzeczywiście było takie zobowiązanie,   

dodatkowe dochody na pewno zostaną przeznaczone na realizację zadań w sołectwach tam 

gdzie jest taka potrzeba. Taka sama sytuacja była w roku bieżącym. Jeżeli chodzi o drogi 

transportu rolnego, to część środków już została zaplanowana w budżecie i to zadanie jest jak 

najbardziej uzasadnione. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się w imieniu Rad Sołeckich z prośbą aby zaplanowane 

lecz nie wydatkowane w 2007r. środki na realizację zadań w sołectwach, mogły zostać 

wykorzystane w roku 2008. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że nie wykorzystane środki w danym roku 

budżetowym nie przepadają, przechodzą w nadwyżkę budżetową na następny rok i zostaną 

przeznaczone na określony cel, jak np. wykonanie gminnej ewidencji dróg, czy remont 

uszkodzonego mostu w Trzebinie, itp. 

 

- Marian Mironowicz – sołtys wsi Jasiona – zwrócił uwagę, że w Jasionie były planowane 

środki na przeprowadzenie drobnego remontu w świetlicy wiejskiej. Wstrzymano się z 

realizacją zadania, ponieważ budynek jest własnością Gminnej Spółdzielni i prawdopodobnie 

będzie on sprzedawany. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, żen jeżeli budynek będzie  

sprzedawany, to gmina jako długoletni dzierżawca będzie miała prawo pierwokupu i z niego 

na pewno skorzysta. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu planuje się kwotę 3 500 

zł na przeprowadzenie remontu w GOKSiR. Co za taka kwotę można wykonać ? Poza tym 

zwrócił uwagę, że poprawiony projekt budżetu radni otrzymali w ostatniej chwili i nie było 

czasu na jego przeanalizowanie. 
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- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła że zmiany, które radni otrzymali 

przed sesją dot. treści uchwały, a wynikały one z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu (przesłanej w dniu 21 grudnia br). Cały załącznik zawierający szczegółowe objaśnienia 

radni otrzymali w terminie ustawowym , tj. przed 15listopada 2007r. i to się nie zmieniło. 

 

- Marian Dobko – sołtys wsi Dytmarów – zwrócił uwagę, że od przyszłego roku szykują się 

podwyżki podatku rolnego, za wodę, śmieci i równocześnie planuje się podwyżki dla 

pracowników Urzędu oraz dla Wójta. Zwrócił się z zapytaniem, czy wystarczy środków 

finansowych, czy w trakcie roku nie okaże się, że trzeba będzie zaciągnąć kredyt na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi ? 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – wyjaśnił, że Wójt Gminy obejmując 

swój Urząd otrzymał najniższą stawkę wynagrodzenia w swojej kategorii. Teraz planuje się 

podwyżkę do kwoty 7 0036 zł ( brutto) i to nie jest za dużo w porównaniu do Wójtów z 

innych Gmin. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, że podwyżki dla pracowników 

Urzędu oraz dla Wójta są zaplanowane w budżecie łącznie z ubezpieczeniem i pochodnymi. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, kiedy ostatnio pracownicy Urzędu 

otrzymali podwyżki ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że od początku kadencji pracownicy nie 

mieli żadnych podwyżek. Natomiast planowane są podwyżki pensji od przyszłego roku 

średnio o 300 zł ( brutto). 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – zwrócił uwagę, że nic nie mówi się o podniesieniu 

diet dla sołtysów. W innych gminach jest inaczej, sołtysi są bardziej doceniani. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że nie we wszystkich gminach 

sołtysi otrzymują diety za udział w pracach Rady Gminy, tak jest np. w gminie Głogówek. 
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- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, że w budżecie na rok 2008 

również planowana jest podwyżka diet dla sołtysów do kwoty 68 zł. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił uwagę, że jeżeli faktycznie gmina jest 

zadłużona i nie ma pieniędzy na remont dróg, chodników, czy inne zadania, to nie powinno 

się planować podwyżek dla pracowników. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że jeżeli pracownicy nie otrzymają 

podwyżek, to większość z nich zrezygnuje z pracy i przejdzie do innych urzędów gdzie 

zarobki są lepsze. Jako Wójt odpowiadam również za prawidłowe funkcjonowanie urzędu a 

do tego potrzebni są fachowcy. Zarobki pracowników w Urzędzie Gminy są naprawdę bardzo 

niskie, niektórzy z wieloletnim stażem i wyższym wykształceniem mają po 1500 zł – 1700 zł 

( brutto). 

 

- mgr inż. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił się z zapytaniem ,jakie gmina 

posiada zadłużenie? Czy będzie możliwość na ewentualne zaciągnięcie kredytu np. na udział 

własny w realizacji inwestycji ze środków unijnych ? 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, że na chwilę obecną 

zadłużenie Gminy jest na poziomie ok. 26 %. Poza tym zdolność kredytowa nie jest 

zagrożona. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem jakie zadłużenie miała gmina na koniec 

poprzedniej kadencji ? 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, że na koniec poprzedniej 

kadencji gmina miała zadłużenie na poziomie 22 %. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił uwagę, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy 

Lubrza nie jest ujęte zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że nie można od razu ująć wszystkich 

zadań inwestycyjnych. W ciągu roku będzie można zrealizować tylko jedno duże zadanie. Jak 

na razie priorytetem jest wykonanie tranzytu wodociągu Skrzypiec – Dytmarów – Lubrza.  
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W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący obrad sesji poddał pod 

głosowanie projekt uchwały nr X/75/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r. 

 

Uchwała została przyjęta przy 12 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się” 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy – 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 13 

 

Uchwalony na Sesji budżet stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 9 

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

 

Ad. 10 

 

- Anna Tuła – Nowacińska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Krzyżkowiach – przekazała 

Wójtowi Gminy opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Krzyżkowice – ramowy program 

rozwoju wsi oraz zwróciła się z prośbą o jego zatwierdzenie przez Radę Gminy. 

 

- Irena Ułan – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Słokowie – zwróciła się z zapytaniem, czy 

nowa studnia ujęcia wody w Olszynce jest już uruchomiona, jaka jest jakość wody ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że nowa studnia jest już czynna, ale w 

sytuacji kryzysowej, przy zagrożeniu braku w dostawie wody, studnia może być uruchomiona 

od razu. Wszystkie procedury związane z  odbiorem potrwają jeszcze kilka miesięcy. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że skład wody jest taki sam jak 

w pierwszej studni, ponieważ złoża są te same. Jakość wody będzie znacznie lepsza, 

ponieważ nowa studnia budowana była przy nowoczesnej technologii.  



 13 

Woda w dalszym ciągu wydobywana jest z pierwszej studni, zastosowano nowe filtry. Aby 

zachować wymagane parametry woda dodatkowo jest uzdatniana. 

  

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – ponownie zwrócił się z 

zapytaniem jaki jest koszt wynajęcia wyrówniarki na drogi transportu rolnego ? 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, że wynajęcie wyrówniarki to koszt 150 

– 180 zł za roboczo-godzinę. Na daną wieś trzeba było przyjąć średnio ok. 8 – 10 godzin. 

 

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. 12
00

. 

 

Protokołowała : 

 

mgr Alina Woehl 

 


