
Protokół nr XI/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 28 lutego 2008 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 

- 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 27 grudnia 2007r. 

3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnik 

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

środków funduszy europejskich. 

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, iż w porządku obrad sesji 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na : 

1. wykreśleniu punktu 3 – „Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnik” – z powodu 

nieobecności gościa zaproszonego, 

2. wykreśleniu punktu  4 - „Spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego n/t 

możliwości wykorzystania środków funduszy unijnych” – nieobecność 

usprawiedliwiona, 

       3.  wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały – „ w sprawie obniżenia średniej 

 ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2007r. stanowiącej podstawę 

 obliczenia  podatku rolnego na 2008r.” 

 

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

przyjęte zostały przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 14 radnych) 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 27 grudnia 2007r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 27 grudnia 2007r. 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

Ad. 3 

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

pomiędzy sesjami.  

 „ W dniu 28.12.2007r. wpłynęło pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego – oferta 

bezpłatnych szkoleń dla radnych w ramach Projektu „Polsko - Czeskie partnerstwo dla 

gospodarczej aktywizacji gmin” ( materiały do wglądu w Biurze Rady). 

 W dniu 21 grudnia 2007r. do Rady Gminy w Lubrzy wpłynęło od Pana Żarskiego 

zam. w Nowym Browińcu o powołanie specjalistycznej komisji, która rozwiązałaby sprawę 

nieodpowiednich warunków mieszkaniowych w zajmowanym lokalu (spawa aktualnie toczy 

się w Sądzie Okręgowym w Opolu). 

 W dniu 6 stycznia br. uczestniczyłem w Jasełkach przygotowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 
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 W dniu 10 stycznia wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego w sprawie udzielenia 

informacji, czy  powołanie P. Anny Głaz na stanowisko Kier. Urzędu Stanu Cywilnego, 

odbyło się zgodnie z  przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. Udzielona została 

odpowiedź pozytywna. 

 W dniu 16 stycznia br. wpłynęła petycja od mieszkańców gminy Lubrza o rozważenie 

możliwości obniżenia podatku rolnego na rok 2008. 

 W dniu 6 lutego grupa 3 radnych złożyła wniosek o obniżenie podatku rolnego na rok 

2008. W związku z powyższym w dniu 7 lutego br. zwróciłem się do regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu o udzielenie informacji, czy nie ma prawnych przeciwwskazań aby 

Rada Gminy w trakcie roku budżetowego 2008 mogła dokonać zmian, polegających na 

dodatkowym obniżeniu średniej ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę obliczenia 

podatku rolnego. 

Ponadto w dniu 11 lutego br. osobiście przeprowadziłem w tej sprawie konsultacje z 

Naczelnikiem RIO w Opolu. 

 W miesiącu lutym we wszystkich miejscowościach odbyły się zebrania wiejskie, w 

których w większości uczestniczyłem”. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń o 

stanie majątkowym za rok 2007 do dnia 30 kwietnia 2008r. 

 

Ad. 4 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Na salę obrad przybył radny – Mieczysław Kras ( obecnych 15 radnych) 

 

Ad. 5 
Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat zasad 

wyceny mienia komunalnego gminy. Sprawa dotyczy konkretnie budynku Wiejskiego 
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Ośrodka Zdrowia w Dytmarowie, który został wyceniony na kwotę 76 000 zł za całkowitą 

powierzchnię użytkową 236 m
2
. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że wycenę mienia komunalnego gminy, 

przeznaczonego do sprzedaży dokonuje przysięgły rzeczoznawca majątkowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Natomiast jeżeli chodzi o Ośrodek Zdrowia w Dytmarowie – jest zapewnienie Prezesa 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OPTIMA, że Ośrodek Zdrowia na pewno będzie 

funkcjonował. 

 

- Bożena Szczęsna – inspektor UG – dodała, że wszystkie nieruchomości przeznaczone do 

sprzedaży, wcześniej są wyceniane przez rzeczoznawców majątkowych, którzy posiadają 

odpowiednie uprawnienia. Przy szacowaniu nieruchomości lokalowych bierze się pod uwagę 

min. średnią cenę rynkową. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, w którym roku sporządzana była 

wycena ? 

 

- Bożena Szczęsna – poinformowała, że wycena lokalu użytkowego w budynku WOZ w 

Dytmarowie sporządzana była w roku 2007. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontów 

dróg transportu rolnego w Dytmarowie tj. od Szkoły w kierunku torów kolejowych oraz od 

posesji P. Kaczor w kierunku do Czech. Po zeszłorocznych zbiorach buraków cukrowych 

drogi te zostały bardzo zniszczone. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zamiany planowanych zadań 

gospodarczych w Dytmarowie, tzn. zamiast budowy dwóch punktów świetlnych przy 

posesjach P. Pawlikowskiego i P. Jamróz zaplanować remont dróg transportu rolnego ( tj. 

kwota  12 000 zł). 

Zadanie to również jest potrzebne ale może być wykonane w późniejszym terminie.

 

Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż lokalu użytkowego w budynku WOZ w Dytmarowie - 

cena ustalona przez rzeczoznawcę jest bardzo niska i nie wiadomo jeszcze na jaki cel 

przeznaczone zostaną pieniądze ze sprzedaży. Dobrze byłoby zabezpieczyć te środki na 
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ewentualny wykup budynku gdzie obecnie mieści się Przedszkole w Dytmarowie, a którego 

właścicielem jest Zakon Sióstr Elżbietanek. 

 

Ponadto poruszył sprawę podatku rolnego na rok 2008 – poinformował w związku ze złożoną 

petycją przez mieszkańców gminy Lubrza o obniżenie podatku rolnego, wspólnie z radnym 

R. Surmiak i R. Smoleń złożył wniosek do Rady Gminy o obniżenie ceny 1 q żyta do kwoty 

50 zł. 

 

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

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

według uznania samorządu wsi w granicach zaplanowanych środków finansowych. O 

podjętych decyzjach należy poinformować wcześniej Radę Gminy. 

         Ponadto przypomniał, że w budżecie na 2008 są zaplanowane środki na remont dróg 

transportu rolnego w Dytmarowie, tj. kwota 5.000 zł. 

         Natomiast jeżeli chodzi o dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu użytkowego w 

budynku WOZ w Dytmarowie – przypomniał, że sprawa przeznaczenia uzyskanych 

dochodów była już wyjaśniana. Dochody ze sprzedaży wpływają do budżetu i nie można 

jednoznacznie określić  ich przeznaczenia ( tzn. wskazać konkretny cel). Oczywiście takie 

zadanie można ująć w planie rocznym. 

Gdyby doszło do sprzedaży budynku gdzie mieści się Przedszkole w Dytmarowie to na 

pewno nie będzie mowy o likwidacji Przedszkola. Jak na razie nie było takiej informacji od 

Sióstr Elżbietanek, które są właścicielami budynków zarówno w Dytmarowie jak i w Lubrzy. 

Gdyby rzeczywiście budynek w Dytmarowie był sprzedawany, to wcześniej należałoby się 

zastanowić, skąd pozyskać środki finansowe na jego wykup, być może trzeba będzie sprzedać 

budynek gdzie obecnie mieści się biblioteka w Dytmarowie. Są jeszcze różne inne 

możliwości, a dobrze byłoby gdyby budynek ten był własnością gminy. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, że koniecznie trzeba ponownie wystąpić do 

Starostwa Powiatowego o przeprowadzenie gruntownego remontu dróg powiatowych Prudnik 

– Prężynka – Biała oraz droga Prudnik – Krzyżkowice. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, 

kiedy będzie budowana droga w Prężynce k/ P. Tomaszewskiego ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, iż rzeczywiście wspomniane drogi 

powiatowe wymagają pilnie remontu ale jest jeszcze droga przez wieś Lubrza, która również 
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wymaga remontu, a niedługo może być wpisana do rejestru zabytków, ponieważ budowana 

była w latach 30 – tych ubiegłego wieku, ma już prawie 80 lat. Sprawy te i wiele innych 

poruszane będą na spotkaniu w dniu 3.03.2008r. podczas spotkania z Wojewodą i 

Marszałkiem. Szkoda, że nikt nie przyjechał z zaproszonych gości na dzisiejszą sesję. 

W czasach kiedy ta droga stanowiła odcinek trasy sudeckiej, były jeszcze szanse aby ją 

wyremontować, niestety teraz po wybudowaniu obwodnicy m. Lubrza szanse są znacznie 

mniejsze. Poza tym zmieniła się kategoria tej drogi, na powiatową a wiadomo, że Powiat ma 

ograniczone środki na remonty dróg. 

Gdy tylko będzie ogłoszony nabór wniosków na inwestycje dot. dróg gminnych, na pewno 

będziemy starali się z nich skorzystać, mamy już przygotowanych kilka dokumentacji. 

Prawdopodobnie środki na ten cel uruchomione będą dopiero w roku 2010. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – zwrócił się z następującymi zapytaniami do radnego powiatu – 

Piotra Hanusika : 

1 czy w budżecie Starostwa Powiatowego są zaplanowane środki na koszenie ( przynajmniej  

   dwukrotne ) poboczy przy drogach powiatowych ? 

2. Czy znany jest już termin przebudowy drogi powiatowej Prudnik – Krzyżkowice ? 

 

- mgr inż. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – poinformował, że do wykaszania 

poboczy przy drogach powiatowych zakupiony został ciągnik ZETOR ( z budżetu państwa 

przyznane zostało dofinansowanie w wys. 100 000 zł). Do tego zakupione jeszcze będzie 

specjalne urządzenie do wykaszania i wyrównywania poboczy za kwotę ok. 120 000 zł. 

Jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych – największe szanse na pozyskanie środków 

unijnych ma projekt na przebudowę drogi Prudnik – Krzyżkowice – Rylovka ( Czechy) w 

ramach środków programu transgranicznego. Rozpatrzenie wniosków będzie 

prawdopodobnie w sierpniu br. dlatego też remont drogi możliwy jest dopiero w przyszłym 

roku. Droga Prudnik – Prężynka – Biała, również była wykazana do remontu, jednakże nie 

ma możliwości skorzystania z tego samego programu unijnego. 

Natomiast na przebudowę drogi Prudnik – Dębowiec będzie można skorzystać z programu  

pn. Szlak turystyczno – historyczny”. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Prudnik zakłada, z e w ciągu 2 lat do wykorzystania 

będzie 19 mln zł na różne zadania.  
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- Mieczysław Kras - radny - zwrócił uwagę, że koszenie poboczy przy drogach powiatowych 

przeprowadzane jest na szerokości zaledwie 20 - 30 cm, to przecież mija się z celem. 

Ponadto już kilkakrotnie zgłaszany był uszkodzony przepust na Potoku Białka przy 

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

Ponadto w miesiącu listopadzie ubr. dodatkowo zniszczony został murek przez tiry wożące 

buraki. Zostało to zgłoszone do Starostwa Powiatowego i Policję, niestety do tej pory nic nie 

zostało zrobione. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik - wyjaśnił, że jeżeli chodzi o drogę k/ P. 

Tomaszewskiego w Prężynce, podjęta została już decyzja o budowie drogi, sprawy zamiany 

gruntów już zostały prawie zakończone. Ponadto pozyskaliśmy nieodpłatnie część działki       

( pod przyszłą drogę) od Agencji Nieruchomości Rolnych, w dalszej kolejności trzeba będzie 

zlecić pomiary geodezyjne. Po przygotowaniu dokumentacji, złożony zostanie wniosek do 

Funduszu Ochrony  Gruntów Rolnych w celu pozyskania środków na budowę w/w drogi. 

Cała procedura jest bardzo czasochłonna, dlatego też inwestycja rozpocznie się 

prawdopodobnie w przyszłym roku. 

 

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

jest koszt wynajęcia wyrówniarki na drogi transportu rolnego ? 

 

- Ryszard Mikołajów - inspektor UG - poinformował, że wynajęcie wyrówniarki na 1 godz. to 

koszt 200 zł ( brutto). 

 

- Michał  Iżyk - radny – zwrócił uwagę, że prawdopodobnie prowadzone były rozmowy 

między przedstawicielami Powiatu a firmą, która zajmowała się transportem buraków 

odnośnie odszkodowania za dokonane zniszczenia dróg. 

 

- mgr inż. Piotr Hanusiak – wyjaśnił, że w tej sprawie najlepiej będzie zorientowany Starosta, 

ponieważ uczestniczył w tych rozmowach. Prawdopodobnie nie ma jeszcze konkretnych 

uzgodnień. 

 

- Leszek Srębacz – radny – poruszył sprawę sprzedaży pomieszczeń w budynku Wiejskiego 

Ośrodka Zdrowia w Dytmarowie. Zwrócił uwagę, iż jest zapewnienie Prezesa OPTIMY, że 

nie zamierza zmieniać charakteru prowadzonej działalności. Ale nie wiadomo, czy po 4 
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latach, gdy okaże się że prowadzona działalność zdrowotna jest nierentowna, lokal zmieni 

swoje przeznaczenie lub zostanie sprzedany. 

Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość aby w umowie kupna – sprzedaży wnieść zapis, 

który chroniłby przed takim skutkiem. 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – wyjaśniła, że w umowie kupna – sprzedaży 

można umieścić zapis, który ograniczałby przeznaczenie lokalu, jednakże nie można byłoby 

wnieść żadnego roszczenia w przypadku gdy taka sytuacja miałaby miejsce. Właściciel ma 

swobodne prawo dysponowania swoją własnością, tylko przepisy szczególne mogą coś 

ograniczyć. Sprzedaż z zastrzeżeniem warunku albo terminu jest nieważna. 

Można egzekwować warunki tylko od użytkownika wieczystego, ale nie od właściciela 

nieruchomości. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy nie można byłoby zlecić wyceny 

nieruchomości do dwóch rzeczoznawców, prawdopodobnie koszt takiego zlecenia to kwota 

ok. 500 zł. 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – poinformowała, że wycenę dokonuje 

rzeczoznawca majątkowy wpisany na listę Wojewody, jest to osoba zaufania publicznego. 

Gmina może sprzedać daną nieruchomość za cenę nie niższą niż cena wyszacowana przez 

biegłego.  

Przed każdą sprzedażą występuje się do kilku rzeczoznawców o przedstawienie oferty 

wykonania zlecenia. Gdyby tą wycenę wykonało kilku rzeczoznawców, to na pewno 

oszacowana wartość lokalu byłaby prawie identyczna. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że jest taka możliwość, aby przed 

sprzedażą poprosić Prezesa OPTIMY na rozmowę. 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem czy można sprzedać w/w lokal w drodze 

przetargu ? 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – wyjaśniła, że zasady sprzedaży określa regulamin gospodarowania 

mieniem komunalnym gminy z którego wynika, że lokale zajęte przez najemcę mogą być 

sprzedane w trybie bezprzetargowym. 
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- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy nie można byłoby zastosować 

przepis jak np. Agencja Nieruchomości Rolnych, że sprzedaną nieruchomość można odkupić 

w okresie 5 lat.  

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – wyjaśniła, że w umowie można zastrzec prawo 

odkupienia, ale w praktyce się tego nie stosuje. W Kodeksie Cywilnym jest zapis, że 

sprzedawca nieruchomości w przeciągu 5 lat ma prawo do jej odkupienia. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 10 – cio minutową przerwę w 

obradach sesji. 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Na salę obrad przybyli goście zaproszeni : Starosta Powiatu Prudnik – Radosław Roszkowski 

oraz Inspektor wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku – Bronisław Rycko. 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl - poinformował, iż w związku z tym, że na 

salę obrad przybyli goście zaproszeni zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w porządku 

obrad sesji polegające na :- wprowadzeniu dodatkowego punktu – „Spotkanie ze Starostą 

Powiatu Prudnik” po punkcie „ Podjęcie uchwał”. 

 

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

przyjęte zostały przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 15 radnych) 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

- Nr XI/76/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/77/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z  

  nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 
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- nr XI/78/08 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Lubrza”. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/79/08 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Nowy  

  Browiniec” 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/80/08 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Olszynka”. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/81/08 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Prężynka”. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/82/08 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Słoków”. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/83/08 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości  

  Krzyżkowice”. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/84/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach  

  prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem jaka jest całkowita kwota 

dofinansowania do posiłków przez Ośrodek Pomocy Społecznej ? 

 

- mgr Irena Stabryń – kier OPS w Lubrzy – wyjaśniła, że z budżetu Ośrodka Pomocy 

Społecznej dofinansowane są tylko obiady dla dzieci, które spełniają wymagane kryterium 

dochodowe rodziny. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

- nr XI/85/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok. 
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Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- nr XI/86/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 

2007r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r. 

 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za”, 1 – „przeciw” i 2 – „wstrzymujących się”       

( głosowało 15 radnych) 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak będzie wyglądała sprawa z 

płatnością rat podatku rolnego, nakazy płatnicze podatnicy już otrzymali, a sporządzone 

zostały na mocy uchwały poprzednio obowiązującej. 

 

- mgr Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – wyjaśniła, że podjęta uchwała zmieniającą 

będzie jeszcze sprawdzana przez nadzór kontroli. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Dopiero wtedy będzie można wprowadzić zmiany 

do nakazów płatniczych. Pierwszą ratę należy zapłacić w takiej wysokości jaka została 

wymierzona. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 15 

 

Podjęte w p. 7 porządku obrad uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – powitał przybyłych gości i zwrócił się z 

prośbą o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Powiatu oraz planowanych 

w roku bieżącym zadań inwestycyjnych na terenie gminy Lubrza. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował, ze plany dotyczące 

modernizacji dróg Prudnik – Krzyżkowice nabierają coraz bardziej realnych kształtów. 

Przygotowana jest już dokumentacja techniczna i złożony będzie wniosek o dofinansowanie z 
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programu Współpracy Przygranicznej Polska – Czechy. Projekt wyceniony został na kwotę 9 

mln zł. Są duże szanse na otrzymanie dofinansowania i możliwe, że jeszcze w roku bieżącym 

rozpocznie się realizacja inwestycji. W ramach projektu przewiduje się modernizację i 

poszerzenie nawierzchni oraz budowę chodników w terenie zabudowanym Gorzej 

przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o drogę Prudnik – Prężyna – Biała, ponieważ szanse na 

pozyskanie środków w ramach tego samego projektu są niewielkie. Pierwszy przetarg na 

wykonanie dokumentacji nie został rozstrzygnięty, jak na razie wstrzymano prace.  

Będziemy starali się uzyskać dofinansowanie na to zadanie z innego funduszu unijnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Być może uda się pozyskać środki na przebudowę drogi Prudnik – Dębowiec – Pokrzywna. 

 W najbliższym czasie uruchomiony zostanie Program Polsko – Czeski na tzw. 

projekty miękkie tj. na inwestycje do 30 tys. Euro. Mogą z nich skorzystać np. sołectwa w 

ramach Programu Odnowy Wsi. 

 

- Mieczysław Kras – radny – ponownie zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie naprawiony 

przepust na Potoku Białka przy skrzyżowaniu dróg Prudnik - Prężynka. Podpory rozchodzą 

się i może dojść do tragedii. Problem zgłaszany już był kilkakrotnie, niestety bez żadnego 

skutku. W miesiącu listopadzie ubr. dodatkowo zniszczony został murek przez tiry wożące 

buraki, co również zostało to zgłoszone do Starostwa Powiatowego i Policję.  

Ponadto zwrócił uwagę aby naprawić ubytki na drodze Prężynka – Przeżyna. Łatanie 

przeprowadzane było w zeszłym roku, ale już  pojawiły się nowe. 

Należałoby również zwrócić uwagę na rowy odwadniające przy drogach powiatowych, 

praktycznie już ich nie ma, zaorane zostały przez rolników. Jeżeli woda deszczowa nie ma 

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

zniszczenia.  

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował, że w budżecie 

Starostwa są zabezpieczone środki na remonty cząstkowe dróg i w ramach tych środków 

będzie wykonywane łatanie dziur tam gdzie istnieje taka potrzeba.  

Planuje się  część dróg powiatowych przekazać gminom.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że gmina może przejąć drogi pod 

warunkiem, że zabezpieczone będą środki na ich utrzymanie.  
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- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – wyjaśnił, że niestety nie ma 

specjalnych pieniędzy tylko na drogi, dawniej była subwencja drogowa w wys. 2 – 3 mln. zł, 

teraz niestety nie ma nic.  

 

- Mieczysław Kras – radny – złożył WNIOSEK o wycięcie topoli przy drogach powiatowych 

Lubrza, Prężynka, Jasiona. Są to drzewostany stare i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował aby w tej sprawie 

wystąpić do Starostwa z oficjalnym pismem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew, podając liczbę, miejsce wraz z uzasadnieniem.  

 

- Mieczysław Kras – radny – poruszył również sprawę koszenia poboczy przy drogach 

powiatowych, zabiegi te przeprowadzane są zbyt rzadko, koniecznie trzeba byłoby częściej 

wykaszać pobocza w miejscach niebezpiecznych, słabo widocznych i na zakrętach. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował, że do wykaszania 

poboczy przy drogach powiatowych zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt. Na pewno 

pobocza będą częściej wykaszane, a przy okazji będzie można je sfrezować.  

 

- Łukasz Hanusiak – radny – złożył WNIOSEK aby w Słokowie przy drodze powiatowej 

wyrównać koleiny na poboczach przy zakrętach. Zostały one zniszczone przez tiry, które w 

zeszłym roku woziły buraki. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – zapewnił, że przeprowadzony 

zostanie częściowy remont zniszczonych poboczy. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – zwrócił się z prośbą aby wystąpić na Policję o kontrolowanie 

zakazu ograniczenia prędkości w Krzyżkowicach. Mimo znaku ograniczającego prędkość do 

30 km/h młodzież organizuje sobie wyścigi na motorach. 

Poza tym po otwarciu granicy po stronie czeskiej, tamtejsza młodzież zachowuje się w sposób 

nieprzyzwoity i wszczyna rozróby. 
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Prawdopodobnie w ramach porozumienia polsko – czeskiego możliwe są wspólne patrole 

policji o zasięgu do 25 km od granicy. 

 

- Zenon Drabik – radny – złożył WNIOSEK aby przy drodze powiatowej w Skrzypcu k/ byłej 

szkoły odbudować chodnik, który jest zniszczony i zanieczyszczony przez masę asfaltową 

pozostawioną po remoncie drogi. W pobliżu jest osiedle, które się powiększa, ruch 

samochodów jest bardzo duży a z chodnika praktycznie nie da się korzystać. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił również uwagę na potrzebę przebudowy chodnika przy 

drodze powiatowej w Olszynce k/ Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, jest to odcinek ok. 80 mb. 

Ponadto zwrócił uwagę, iż koniecznie trzeba byłoby wyciąć kilka drzew rosnących na skarpie 

przy drodze powiatowej przy wjeździe do Olszynki. Nachylone są do linii wysokiego 

napięcia. 

Zwrócił się z prośbą o wykaszanie rowu przy drodze powiatowej w Olszynce przynajmniej 

raz do roku. 

 

- Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, iż podobne problemy są 

w każdej miejscowości. Poinformował, że duże możliwości w pozyskaniu środków 

finansowych na modernizację elementów infrastruktury na wsi będą miały grupy Odnowy 

Wsi w ramach programów unijnych dot. obszarów wiejskich. Wspólnymi siłami można 

zrobić wiele, jak na razie dobrze układa się współpraca przy współfinansowaniu inwestycji 

budowy chodnika na ul. Szkolnej w Lubrzy. 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, że chodnik przy ul. Szkolnej w Lubrzy nie 

jest jeszcze dokończony, brakuje ok. 100mb. 

 

- Michał Iżyk – radny – złożył następujące WNIOSKI : 

1. Doprowadzić do naprawienia drogi powiatowej w Trzebinie k/ P. Wilczyńskiego która w    

    czasie zeszłorocznej powodzi zniszczona została przez Potok Trzebiniecki.   

2. Sprawdzić stan techniczny mostu przy drodze powiatowej od Skrzypca przy wjeździe do  

   Trzebiny. 
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- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem kiedy konkretnie rozpoczną się prace 

remontowe na drodze powiatowej Prudnik – Krzyżkowice. 

 

- Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – poinformował, że prace remontowe 

najwcześniej rozpoczną się w miesiącu październiku 2008. 

 

- Mieczysław Kras – radny – złożył WNIOSEK aby dokończyć rozpoczęte prace przy 

budowie chodnika przy drodze powiatowej w Prężynce, tj. odcinek ok. 800 mb. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, że już kilkakrotnie zgłaszany był wniosek o 

wybudowanie chodnika w Lubrzy przy ul. Opolskiej, nie ma konkretnej odpowiedzi kto 

powinien się tym zająć. 

Ponadto zwrócił uwagę na przeprowadzane prace pielęgnacyjne Alei Lipowej w Lubrzy. 

Nowe sadzonki drzew znajdują się zbyt blisko zjazdów do pól, ciężki sprzęt rolniczy może je 

uszkodzić. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – wyjaśnił, że powiat Prudnik nie 

jest zarządcą drogi przy ul. Opolskiej w Lubrzy, to samo dotyczy Alei Lipowej – jest to droga 

Wojewódzka. Można w tej sprawie zwrócić się do Starostwa Powiatowego o monitowanie tej 

sprawy u Wojewody.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, że w tej sprawie wystąpiono już do 

Wojewody Opolskiego niestety uzyskano odpowiedź negatywną, tzn. w budżecie Wojewody 

w roku bieżącym nie ma zabezpieczonych środków na budowę chodnika przy ul Opolskiej w 

Lubrzy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się z zapytaniem do Starosty, kiedy można 

spodziewać się przekazania Gminie Lubrza budynku po byłej Strażnicy w Trzebinie ? 
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- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – zapewnił, że sprawa przekazania 

budynku po byłej Strażnicy w Trzebinie będzie załatwiona pozytywnie w przeciągu 

najbliższego miesiąca. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z prośbą o dokończenie budowy chodnika 

przy drodze powiatowej przez wieś Lubrza (ul. Wolności). Chodnik kilka lat temu został 

przebudowany przy współudziale finansowym gminy Lubrza. Niestety ze względu na 

ograniczone środki finansowe nie został dokończony, tj odcinek ok. 300 mb. Chodnik na tym 

odcinku wykonany jest z masy asfaltowej, powstały liczne ubytki, które trzeba byłoby załatać. 

 

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

przez wieś Lubrza również wymaga remontu, który na pewno będzie bardzo kosztowny. 

Jeżeli chodzi o załatanie ubytków na starym odcinku chodnika, to jest to możliwe. 

 

- Bronisław Rycko – inspektor Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku – 

stwierdził, że potrzeb jest wiele ale niestety środki finansowe na remonty dróg są 

ograniczone. Jeżeli chodzi o Aleję Lipową, prawdopodobnie Urząd Marszałkowski opracuje 

koncepcję przebudowy drogi, natomiast odcinek Alei Lipowej wpisany zostanie do rejestru 

zabytków jako  pomnik przyrody. 

Zapewnił, że w roku bieżącym na pewno poprawi się sytuacja koszenia poboczy przy drogach 

powiatowych ( nawet 2 – 3 razy w ciągu roku). 

Jeżeli chodzi o most w Trzebinie – został on uszkodzony po ostatniej powodzi w roku 

ubiegłym. Starostwo Powiatowe wystąpiło do Wojewody z wnioskiem o przyznanie środków 

finansowych. Wniosek zaopiniowano pozytywnie i czekamy na pieniądze. Konstrukcja 

obiektu mostowego nie jest naruszona, nastąpiło tylko wypłukanie podbudowy przyczółka, 

stąd powstało zapadnięcie przed mostem. 

Do modernizacji kwalifikuje się również most na drodze powiatowej do Skrzypca, ale 

niestety jest on niewłaściwie użytkowany. Ustawiony jest znak ograniczenia nacisku na 1 oś 

do 8 ton. Niestety przejeżdżają samochody ciężarowe ze Żwirowni, które są znacznie 

przeciążone co przyczynia się do jego uszkodzenia. 

Jeżeli chodzi o przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Skrzypcu k. byłej Szkoły – 

dokonane zostanie bliższe rozeznanie. 
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Uciążliwa jest również sprawa niszczenia przydrożnych rowów odwadniających, winni są 

temu rolnicy, którzy je orzą. Sprawa ta będzie brana pod uwagę przy modernizacji drogi 

Prudnik – Dytmarów, geodeta wytyczy dokładne granice drogi. Podczas remontu drogi 

planuje się przebudowę 3 obiektów mostowych oraz zjazdy do pól ( dobrze byłoby już teraz 

przemyśleć w których miejscach zjazdy mają pozostać, a w których są one niepotrzebne). 

Na rok bieżący planuje się wykonanie bieżących remontów cząstkowych ale nie więcej niż to 

było w roku ubiegłym. 

Zwrócił uwagę, że już od kilku lat bardzo dobrze układa się współpraca z Gminą Lubrza przy 

prowadzonych pracach inwestycyjnych przebudowy chodników przy drogach powiatowych.  

 

- Leszek Srebacz – radny – złożył WNIOSEK aby zobowiązać właściciela Żwirowni do 

przestrzegania ładowności samochodów wożących kruszywo. 

 

- mgr Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnik – zwrócił się z prośbą aby w czasie 

prowadzonych prac modernizacyjnych przy drogach powiatowych, Urzędy Gminy użyczały 

swoich pracowników interwencyjnych.  

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił uwagę, aby zabezpieczyć ubytki przy drodze powiatowej ze 

Skrzypca do Trzebiny. 

 

- Bronisław Rycko – inspektor Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku – 

zapewnił, że w miejscach najbardziej niebezpiecznych będzie przeprowadzana modernizacja 

dróg, polegająca na cząstkowym łataniu ubytków w nawierzchni. 

 

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

zaproszonym gościom za przybycie i przedstawienie bieżących informacji. 

 

Ad. 9 

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

zgłoszoną na sesji w dniu 27 grudnia 2007r. – dot. udzielenia odpowiedzi, czyją własnością 
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jest Potok w Krzyżkowicach – „Zgodnie z Prawem Wodnym cieki zaliczone do melioracji 

szczegółowej wchodzą w skład działek przyległych i nie stanowią odrębnej działki. 

w/w ciek – rów nie jest ujęty w ewidencji melioracji podstawowej administrowanej przez 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddz. w Prudniku.  

 W związku z powyższym, ponieważ potok – rów wchodzi w działkę przez którą 

przepływa, stanowi on własność właścicieli tych działek”. 

 

Ad. 10 

 

- Leopold Saska – złożył WNIOSEK aby wyrównać nawiezioną ziemię w miejscu gdzie 

planowane jest boisko szkolne w Dytmarowie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przypomniał, że zadanie to ujęte jest w planie 

budżetu na rok 2008, tj. na kwotę 2.500 zł 

 

- mgr inż. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zaprosił wszystkich sołtysów z terenu 

gminy Lubrza na spotkanie – konwent sołtysów, które odbędzie się w dniu 7.03.br o godz. 

13
00

 w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – poinformował, że w roku bieżącym Dożynki Gminie odbędą 

się w m. Nowy Browiniec w drugą niedzielę września. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, że w tym czasie, tj, 14.09.br . 

planowane są Dożynki Powiatowe, dlatego też termin Dożynek Gminnych trzeba będzie 

zmienić na wcześniejszy. 

 

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
45

. 
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WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o : 

 - wycięcie topoli przy drogach powiatowych Lubrza, Prężynka, Jasiona. Są to drzew

 stany stare i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa. 

 - wyrównanie kolein przy drodze powiatowej w Sołokowie na poboczach przy   

   zakrętach, 

 - odbudowanie chodnika przy drodze powiatowej w Skrzypcu k/ byłej szkoły . 

 - odbudowanie chodnika przy drodze powiatowej w Olszynce k/ Wiejskiego Ośrodka 

 Zdrowia, 

 - dokończenie rozpoczętych prac przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w  

 Prężynce, tj. odcinek ok. 800 mb. 

 - załatanie ubytków masa asfaltową na chodniku przy drodze powiatowej w Lubrzy              

            ( ul. Wolności) 

 - wycięcie drzew roznących na skarpie przy drodze powiatowej przy wjeżdzie do 

 Olszynki, 

 - załatanie ubytków w nawierzchni drogi powiatowej Prężynka – Prężyna, 

 załatanie ubytków w nawierzchni drogi powiatowej Skrzypiec – Trzebina, 

 - naprawienie uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Prudnik – 

 Prężynka, 

 - naprawienie drogi powiatowej w Trzebinie k/ P. Wilczyńskiego która w czasie 

 zeszłorocznej powodzi zniszczona została przez Potok  Trzebiniecki.   

2. Zobowiązać właściciela Żwirowni do przestrzegania ładowności samochodów wożących     

   kruszywo. 

3. Wyrównać nawiezioną ziemię w miejscu gdzie planowane jest boisko szkolne w  

   Dytmarowie. 

4. Wystąpić z pismem do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku o przeprowadzenie    

   kontroli przestrzegania przez kierowców ograniczenia prędkości na drodze powiatowej do   

   Krzyżkowic. 

 

 

 

Protokołowała :         Przewodniczący 

mgr Alina Woehl       Rady Gminy w Lubrzy 

          Krzysztof Sobstyl 


