
Protokół nr XII/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 28 marca 2008 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 12 
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 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior 

- 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 28 lutego 2008r. 

3. Stan bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz ochrona  

       środowiska w gminie. 

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

5.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

6.   Interpelacje radnych. 

7. Podjęcie uchwał : 

          - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. 

8. Dyskusja. 

     9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    10.  Zapytania i wolne wnioski 

    11.  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na : 



 2 

1. Wprowadzeniu dodatkowego punktu „Dyskusja”  przed p. 7 – Podjęcie uchwał. 

2. Wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały – w sprawie przyjęcia programu pod 

nazwą Plan odnowy miejscowości Skrzypiec” 

 

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 28 lutego 2008r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 28 lutego 2008r. przyjąć 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

Ad. 3 

Informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Lubrza przygotował 

inspektor UG – Ryszard Mikołajów, którą odczytał – W-ce Przewodniczący – Ryszard 

Barczyk. 

 

 „Na terenie Gminy Lubrza funkcjonuje 5 jednostek OSP, które ze względu na 

posiadany sprzęt  dzielą się na jednostki typu: 

1. S-2 – jednostka posiadająca dwa samochody gaśnicze, i jest to jednostka OSP Lubrza 

która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

2. S-1 – jednostka posiadająca jeden samochód gaśniczy i są to jednostki: OSP 

Dytmarów, Trzebina, Prężynka i Nowy Browiniec. 

 

Ponadto jednostki OSP posiadają na swym wyposażeniu sprzęt gaśniczy i ratowniczy  taki 

jak: motopompy PO5, PO7, Tohadsu, pompy szlamowe, pływające, agregaty prądotwórcze, 

aparaty oddechowe, piły spalinowe do drewna. 

Wszystkie jednostki posiadają sprzęt łączności radiowej firmy Motorola, oraz system 

selektywnego powiadamiania i alarmowania, który umożliwia w bardzo krótkim czasie 

zaalarmować wszystkie jednostki OSP w zależności od potrzeb: z gminnego stanowiska 

alarmowania, ze stanowiska alarmowania Komendy Powiatowej PSP oraz w ramach obrony 

cywilnej z powiatowego stanowiska Starostwa Prudnik jak również  wojewódzkiego 
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stanowiska zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Tak rozwinięta sieć łączności 

alarmowej ma bardzo ważne znaczenie dla szybkiego podejmowania działań ratowniczych. 

Jak wynika z przedstawionego rodzaju posiadanego sprzętu przez OSP, są to jednostki 

typowo gaśnicze zdolne do samodzielnego podejmowania skutecznych działań 

przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych.     

Natomiast jeżeli chodzi o występowanie innych zagrożeń typu ratownictwa drogowego, 

chemicznego, które występują na terenie naszej gminy, w szczególności dotycz to m. 

Trzebina i Lubrza spowodowane układem komunikacyjnym dróg krajowych, 

tranzgranicznych jak i linii kolejowej, zadania te realizuje Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku. 

Posiadany sprzęt gaśniczy jest w stanie technicznym dobrym, lecz ze względu na rok 

produkcji  dotyczy to w szczególności samochodów pożarniczych tj. w przedziale od 18 do 31 

lat, konieczne będzie rozpoczęcie sukcesywnej wymiany najstarszych roczników.   

W dalszym ciągu  przy udziale jednostek OSP Dytmarów, Trzebina i Prężynka prowadzone 

są prace remontowe budynków strażnic w ramach posiadanych środków finansowych. 

W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji strażnicy OSP Lubrza. Na to 

zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000zł. Ponadto 

wystąpiono z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o udzielenie 

wsparcia finansowego dla tej inwestycji, jak również Odnowa wsi Lubrza zamierza złożyć 

projekt o pozyskanie środków unijnych na to zadanie. Realizacja tego zadania jest ważna, ze 

względu na zapewnienie właściwych warunków lokalowych, które pozwolą na prawidłowe 

funkcjonowanie tej jednostki. 

 

Charakterystyka organizacyjna:   

Wymienione jednostki skupiają w swoich szeregach: 

- 176 strażaków czynnych, są to strażacy uczestniczący bezpośrednio w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych wchodzących w skład jednostek operacyjno – 

technicznych, które zostały powołane jako nowa struktura w OSP. 

- 127 członków wspierających działalność jednostek OSP 

- 3 członków honorowych 

- 23 członków młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych 

Ogółem  Ochotnicze Straże Pożarne  skupiają 329 członków, którymi na terenie gminy 

kieruje Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubrzy. 



 4 

 Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiadają obowiązkowo 

przeszkolenie pożarnicze, które prowadzone są przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku jak również posiadają  aktualne lekarskie badania okresowe i 

ubezpieczenie imienne od następstw nieszczęśliwych wypadków i tylko ci strażacy mogą brać 

udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.     

 Ważnym elementem profilaktycznym ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie naszej gminy jest ścisła współpraca z dziećmi i młodzieżą, 

poprzez co roczne organizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz 

gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. Te zadania są realizowane przez 

poszczególne jednostki OSP, Zarząd Gminny ZOSP, Urząd Gminy oraz przy dużej pomocy 

dyrektorów i nauczycieli naszych szkół w Lubrzy i Dytmarowie, opiekuna z ramienia KP PSP 

Prudnik. W tegorocznej edycji konkursu wiedzy pożarniczej, dzisiaj są rozgrywane eliminacje 

powiatowe w których udział bierze 6 reprezentantów naszej gminy. 

 Kolejnym pozytywnym czynnikiem mający wpływ na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe jest posiadanie na terenie całej gminy sieci hydrantowej oraz posiadanie 

zbiorników ppoż. w ilości 19 szt. Dodatkowymi źródłami poboru wody jest rzeka Prudnik, 

potoki i stawy. Posiadana ilość punktów poboru wody do celów gaśniczych w pełni pokrywa 

zapotrzebowanie gaśnicze na terenie gminy. 

 

Statystyka zdarzeń w roku 2007r. przedstawia się następująco: 

Ogółem odnotowano 161 zdarzeń w tym: pożarów 54, miejscowych zagrożeń 272 oraz 2 

alarmy fałszywe w dobrej wieże.  

W wymienionych zdarzeniach brali udział strażacy z KP PSP Prudnik i z poszczególnych 

OSP: 

Lubrza – 21, Dytmarów – 26, Trzebina – 30, Nowy Browiniec – 14, Prężynka 13 razy, w 

których uczestniczyło ogółem 195 samochodów i 696 strażaków: z PSP 93 samochody i 291 

strażaków z OSP 102 samochody i 405 strażaków. 

Zdarzenia w których brały udział jednostki OSP to w szczególności takie jak: pożary 

kontenerów KP-7 na terenie całej gminy, stodoły w Trzebinie, drewutni w Prężynce i 

mieszkań w Krzyżkowicach i Olszynce, usuwanie skutków wichury na terenie m. Lubrza i 

Prężynka, akcja przeciwpowodziowa na terenie m. Trzebina i Krzyżkowice. 

Wszystkie akcje prowadzone były prawidłowo osiągając zamierzony cel, jak również żaden 

strażak nie doznał uszczerbku na zdrowiu oraz nie odnotowano uszkodzenia bądź zniszczenia 

sprzętu pożarniczego. 
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Kończąc informację chcę podziękować Radzie Gminy, Wójtowi Gminy za dotychczasową 

współpracę za rzecz ochrony przeciwpożarowej”. 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl przedstawił 

gościa zaproszonego – P. Leszka Bobowskiego – Z–cę Komendanta Państwowej Powiatowej 

Straży Pożarnej w Prudniku. 

 

- Leszek Bobowski – Z-ca Komendanta PPSP dodał, że miniony rok 2007 był rokiem 

rekordowym jeżeli chodzi o liczbę interwencji Straży Pożarnej (zanotowano 1 125 

interwencji), w roku 2006 – 779 interwencji. 

Straż Pożarna zajmuje się nie tylko gaszeniem pożarów ale również usuwaniem miejscowych 

zagrożeń (tj. pomoc w likwidacji skutków wypadków, powodzi i innych klęsk żywiołowych 

oraz usuwanie gniazd owadów niebezpiecznych). W roku 2007 zanotowano na terenie 

Powiatu Prudnickiego 299 pożarów oraz 161 miejscowych zagrożeń. 

 

W akcjach brali udział również strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubrza, tj. 

- OSP Dytmarów – w 10 pożarach, 15 – miejscowych zagrożeniach, 1 – wyjeździe do 

fałszywego alarmu, 

- OSP Lubrza – w 13 pożarach, 8 miejscowych zagrożeniach, 21 wyjazdach do fałszywych 

alarmów, 

- OSP Nowy Browiniec – w 3 pożarach, 11 miejscowych zagrożeniach, 14 wyjazdach do 

fałszywych alarmów, 

- OSP Prężynka – w 2 pożarach, 11 miejscowych zagrożeniach, 13 wyjazdów do fałszywych 

alarmów, 

OSP Trzebina – w 10 pożarach, 20 miejscowych zagrożeniach, 30 wyjazdach do fałszywych 

alarmów. 

 

- Leszek Bobowski – dodał, że jednostka OSP w Lubrzy wpisana jest do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. Z racji tego, posiada wyższy zakres obowiązków niż pozostałe 

jednostki. Ponadto jest lepiej wyposażona w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Posiada dwa 

samochody bojowe i odpowiednią ilość strażaków. Jednostka OSP w Lubrzy powinna mieć 

zapewniony lepszy, podwyższony standard lokalowy, ale niestety tak nie jest. 

Jednostki, które wpisane do Krajowego Rejestru mogą być wzywane do akcji również na 

terenie powiatu, województwa a nawet całego kraju. 
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- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość przekazania 

wycofywanego sprzętu od straży zawodowej dla jednostek OSP ? 

 

- Leszek Bobowski – wyjaśnił, że Państwowa Straż Pożarna jest zobowiązana do przekazania 

wymienianego sprzętu pożarniczego do jednostek OSP. Dużo drobnego sprzętu już 

nieużywanego została przekazana np. do jednostki OSP w Prężynce. 

Ponadto przekazany został samochód operacyjny marki Polonez do OSP Trzebina. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się zapytaniem, czy Zarząd Komendy 

Powiatowej Staży Pożarnej, lub Zarząd Wojewódzki przewiduje wsparcie finansowe w 

planowanym remoncie strażnicy OSP w Lubrzy ? 

 

- Leszek Bobowski – wyjaśnił, że każdego roku przekazywana jest kwota w wys. 6.000 zł – 

7.000 zł na jednostkę Krajowego Systemu. Zarząd Wojewódzki może udzielić wsparcia 

finansowego do 50 % zakupu nowego sprzętu gaśniczego. Można również starać się pozyskać 

środki na budowę, czy rozbudowę jednostki OSP. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – poinformowała, że stowarzyszenia jakim jest  OSP 

Lubrza mogą starać się o dofinansowanie na remont jednostek ze środków pozabudżetowych. 

Jednak warunkiem otrzymania wsparcia jest udział własny w finansowaniu inwestycji. Czy 

można liczyć na taką pomoc ( wkład własny) ze strony Zarządu Powiatu, czy Zarządu 

Województwa, zwłaszcza, że jednostka OPS w Lubrzy znajduje się w Krajowym Systemie 

Ratowniczo – Gaśniczym ? 

 

- Leszek Bobowski – poinformował, że w tej sprawie należy zwracać się bezpośrednio do 

Komendanta Głównego Straży Pożarnej. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych zapytań i głosów w dyskusji, przewodniczący 

obrad sesji podziękował P. Bobowskiemu za przedstawienie informacji. 

 

W dalszej części obrad sesji przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl powitał 

kolejnego gościa – Kier. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddz. w 

Prudniku – P. Edwarda Cybulkę, który przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na terenie Gminy Lubrza. 
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- Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – poinformował, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych działa w podwójnym systemie prawnym. Z jednej strony WZMiUW 

Oddz. w Prudniku jest jednostką administracyjną województwa, natomiast z drugiej strony 

realizuje zadania w imieniu administracji rządowej, które są powierzone Marszałkowi 

Województwa jako zadania zlecone wykonywane przez samorząd województwa. W związku 

z powyższym jednostka posiada dwa źródła finansowania, tj. z budżetu województwa oraz z 

budżetu państwa. 

 WZMiUW Oddz. w Prudniku realizuje zadania z zakresu melioracji wodnej 

podstawowej, natomiast zadania szczegółowe realizowane są przez Gminne Spółki Wodne. 

Podstawowym obowiązkiem jest utrzymanie w sprawności technicznej, wszystkich urządzeń 

melioracji wodnych podstawowych (tj. rzeki, cieki, kanały wraz z budowlami 

hydrotechnicznymi, urządzenia przeciwpowodziowe), tak aby zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie melioracji wodnych szczegółowych, w tym funkcjonowanie urządzeń 

drenarskich. 

Również realizowane są zadania w zakresie małej retencji. Na terenie Powiatu Prudnickiego 

planowana jest budowa zbiornika małej retencji( są to zbiorniki do 5 mln m
3
 wody) w 

miejscowości Jasiona. Zadanie to ujęte jest w harmonogramie Zarządu Województwa na 

pozycji czwartej. Planowana powierzchnia zbiornika – ok. 102 ha powierzchni i pojemność  

2 800 000 m
3
 wody z rezerwą ok. 700 000 m 

3
. W chwili obecnej trwają procedury 

przygotowawcze do rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego w Kluczborku. 

 Na terenie Gminy Lubrza występuje kilka kluczowych rzek i potoków, które są ważne 

z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Główną rzeką jest rzeka Prudnik i jej 

dopływy – Potok Graniczny, Potok Trzebiniecki, Potok Lubrzanka i Kanał Lubrzanki. Drugą 

główną rzeką jest rzeka Biała i jej dopływy. 

Rzeki na naszym terenie zaliczają się do rzek górskich, które charakteryzują się szybkim 

przyrostem poziomu wody i szybkim przepływem wód.  Dlatego też inaczej planowane są 

wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 

Warunki klimatyczne na naszym obszarze tak się zmieniły, że wezbrania wody mogą 

wystąpić w każdym okresie. 

 Do Zarządu Województwa wykazaliśmy zadania pilne do wykonania w ramach 

ochrony przeciwpowodziowej na łączną kwotę 15 mln zł. Ze względu na to, że  ilość środków 

do dyspozycji WZMiUW jest ograniczona, przyjęta została hierarchia ważności zadań do 

wykonania. Planuje się rozpocząć prace konserwacyjne na ciekach, których źródła znajdują 

się po stronie czeskiej. 
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Powiat Prudnik posiada dwie główne zlewnie, do których wody prowadzone są ze strony 

czeskiej, tj. Zlewnia Złotego Potoku oraz Zlewnia Osobłoga. 

 W roku 2007 oraz w roku bieżącym wykonane zostały pierwsze zabezpieczenia 

powstałych szkód. W obrębie Gminy Lubrza wykonywane były prace w miejscowości 

Jasiona, Dytmarowów, Trzebina. W tej chwili trwa przygotowanie dokumentacji na 

wykonanie dalszych konserwacji i zabezpieczeń. W dniu 8 kwietnia br. rozstrzygnięty 

zostanie przetarg na wykonanie konserwacji Potoku Lubrzanka. W drugiej kolejności metodą 

konserwacyjną wykonywany będzie odcinek na Potoku Browinieckim. 

  Do 15 kwietnia br. opracowana będzie dokumentacja techniczno – budowlana na 

zadania inwestycyjne – dot. Złotego Potoku od Prudnika aż po zaporę w Jarnołtówku i jej 

dopływy ( Potok Bystry, Moszczaniecki, Dębowiecki). Dzięki tej inwestycji uregulowane 

będzie całe dorzecze Złotego Potoku. 

Drugi etap – to przygotowanie dokumentacji na zadania inwestycyjne dot. rzeki Prudnik. 

Obecnie regulacja rzeki Prudnik jest ukończona na odcinku od ogrodów działkowych do 

oczyszczalni ścieków w Prudniku. W dalszej kolejności będzie wykonywany odcinek ok.     

2,5 km od oczyszczalni do m. Jasiona. Prace przygotowawcze pod inwestycję już się 

rozpoczęły, trwa wycinka drzew i krzewów. Przygotowana jeszcze będzie dokumentacja 

projektowa aby wykonać pełny zakres regulacji. 

 W roku bieżącym wykonana będzie konserwacja Potoku Lubrzanka oraz 

przygotowany do inwestycji będzie Potok Graniczny i Potok Trzebiniecki. 

 

Natomiast rzeka Biała regulowana będzie od strony Gminy Biała, tj. od strony jej ujścia do 

rzeki Osobłogi, tj. od Chrzelic, Łącznika. Również w tym roku przygotowaliśmy do przetargu 

rzekę Biała na odcinki 2,5 – 3 km. 

 

 

Źródła finansowania WZMiUW : 

1. środki budżetu państwa 

2. środki z „Biura Odry” 

3. środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych 

 

Na jednostkę terenową w Prudniku udało się pozyskać kwotę w wys. 2 mln zł na 

przeprowadzenie planowanych regulacji rzek i potoków, inny oddział na Opolszczyźnie 

takich środków nie otrzymał. 
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- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – złożył WNIOSEK aby 

naprawić wyrwę przy działce rolnej oznaczonej numerem 262 w Krzyżkowicach za 

pierwszym mostem. 

 

- Stanisław Pawłowski – złożył WNIOSEK aby naprawić powstała wyrwę na rzece miedzy 

Skrzypcem a Dytmarowem. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, że w Nowym Browińcu występuje 

zagrożenie zawalenia się brzegów na Potoku Browinieckim. Kiedy przewiduje się wykonanie 

prac zabezpieczających. 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – poinformował, że po rozstrzygnięciu przetargów w 

miesiącu kwietniu br. wiadomo będzie już konkretnie czy wystarczy środków finansowych na 

wykonanie umocnienia skarpy w Nowym Browińcu. Być może trzeba będzie poczekać do 

uruchomienia drugiej transzy środków budżetowych w m-cu czerwcu, wówczas zadanie 

będzie mogło być zrobione. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, że budowa zbiornika retencyjnego w 

Jasionie planowana była już w roku 1988. Pozycja czwarta w hierarchii zadań nie jest 

zadowalająca, ponieważ to oznacza kolejne opóźnienia o kilkanaście lat.   

Powódź jaka miała miejsce w roku ubiegłym spowodowała bardzo drastyczne zniszczenia 

brzegów rzeki, poza tym woda zalała ok. 20 ha użytków rolnych należących do Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej, powodując duże straty. 

 Prace konserwacyjne wykonywane przez WZIR niestety nie zabezpieczają rzeki przed 

kolejnymi powodziami ( są to prace doraźne). Jeżeli zbiornik retencyjny powstanie dopiero za 

kilkanaście lat, to do tego czasu rzeka powinna być gruntownie uregulowana, zwłaszcza 

boczne skłony i zakręty. 

Ponadto poinformował, że koszty zrekultywowania zniszczonego terenu były bardzo duże ale 

niestety Urząd Marszałkowski wydał decyzję odmowną o przyznaniu środków finansowych 

na likwidację skutków powodzi. Takie zjawiska powodziowe na naszym terenie mają miejsce 

praktycznie co 4 lata. 
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- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła uwagę, że konserwacji wymagają również rowy 

melioracyjne, są one zamulone a przepusty zarośnięte. 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – wyjaśnił, że melioracjami szczegółowymi zajmują się 

Gminne Spółki Wodne. Wszystkie rowy melioracyjne, które biegną przez pola, wzdłuż dróg 

nie podlegają pod zarząd WZMiUW. 

 Jeżeli chodzi o planowany zbiornik retencyjny w Jasionie - decyzja o jego budowie 

zależy od Zarządu Województwa, natomiast pozycja IV w hierarchii zadań jest bardzo ważna. 

Aby ograniczyć skutki powodzi planuje się rozpocząć ciąg zadań inwestycyjnych z pełną 

regulacją, polegającą zachowaniu określonych parametrów koryta rzeki, odpowiednie 

nachylenie skarpy, itp. Dlatego też przygotowane są przetargi na wykonanie pełnej 

dokumentacji.  

 Natomiast jeżeli chodzi o zjawisko powodzi jakie miało miejsce na naszym terenie w 

roku 2007 – niestety Wojewoda nie ogłosił stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu 

prudnickiego, dlatego też nie było podstaw formalnych aby wystąpić o odszkodowanie. 

 Jest możliwość sięgania po fundusze, które przeznaczone są na rekultywację gruntów. Takim 

funduszem dysponuje powiat oraz Urząd Marszałkowski – jest to Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie regulowana rzeka na odcinku 

Skrzypiec – Dytmarów – Krzyżkowice. Brzegi rzeki na tym odcinku zostały bardzo 

zniszczone, powstały liczne wyrwy. Skarpy są bardzo zarośnięte i w czasie powodzi woda 

dodatkowo spiętrza się, wylewa w tych miejscach gdzie dotychczas tego nie było. Do czasu 

wykonania pełnej regulacji dobrze byłoby wykonać chociaż prace konserwacyjne polegające 

na wycięciu samosiewów. 

Ponadto zwrócił uwagę, że stare, nieczynne już koryta rzeki są zaśmiecane, tworzą się tam 

dzikie wysypiska śmieci. Czy na uprzątnięcie i rekultywację terenu potrzebna jest zgoda 

WZMiUW ? 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – poinformował, że prace przygotowawcze pod zadania 

inwestycyjne na rzece Prudnik już się rozpoczęły. W tej chwili trwa wycinka samosiewów na 

odcinku rzeki od oczyszczalni ścieków w Prudniku w kierunku m. Jasiona. Planuje się do 

końca roku bieżącego i początku roku 2008 przeprowadzić wycinkę samosiewów na całym 
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odcinku rzeki Prudnik. Prace mogą się przeciągnąć, ponieważ od maja do końca lata jest 

zakaz przeprowadzania tego typu prac ze względu na okres lęgu ptactwa i okres wegetacji. 

Jeżeli chodzi o utrzymanie starych koryt rzeki – zaproponował rozmowę roboczą. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaki rodzaj zbiornika planowany jest w 

Jasionie, mokry czy suchy ? 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – wyjaśnił, że w Jasionie będzie zbiornik wodny.  

 

- Andrzej Kałuża – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy mosty które prowadzą do posesji 

prywatnych należą pod zarząd WZMiUW ? 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – wyjaśnił, że zarządzie WZMiUW znajdują się te 

budowle, które są budowlami wodnymi, tj. stopnie, progi, jazy. Natomiast wszystkie mosty, 

przepusty, kanały itp. należą do zarządcy ( może to być, gmina, powiat lub osoba prywatna). 

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – zwrócił się z zapytaniem, kto odpowiedzialny jest za 

oczyszczenie koryta rzeki pod mostem ? 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – wyjaśnił, iż zgodnie z prawem zarządca obiektu 

mostowego jest zobowiązany do utrzymania jego stanu technicznego oraz wszystkiego w 

zasięgu 12 m po obu stronach. Dlatego też odmulenie koryta rzeki pod mostem należy do 

zarządcy obiektu mostowego. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie prace wykonywane są w ramach 

konserwacji, czy to jest tylko wykoszenie ? 

 

-  Edward Cybulka – Kier. WZMiUW – wyjaśnił, że, prace konserwacyjne polegają na 

przywróceniu stanu fizycznego rzeki do jej parametrów. 

 

W dalszej części obrad sesji informację na temat stanu ochrony środowiska na terenie gminy 

– przedstawił inspektor – Tomasz Włodarczyk  
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 „Do głównych zagrożeń środowiska naturalnego na terenie Gminy należą 

- wysypywanie śmieci i innych zanieczyszczeń w miejscach niedozwolonych i tworzenie w  

   ten sposób kolejnych dzikich wysypisk śmieci, 

- świadome odprowadzanie ścieków bytowych i gospodarczych do rowów melioracyjnych  

  oraz cieków wodnych, 

- składanie pryzm z kiszonką i obornika przy ciekach wodnych 

- emisja pyłów z lokalnych kotłowni 

- nieprzestrzeganie zasad przy stosowaniu nawozów sztucznych i chemicznych środków  

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

 gleby lub kanalizacji burzowej) 

 

 Egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska jest w większości 

przypadkach utrudniona, głównie z powodu trudności ustalenia sprawcy zanieczyszczenia, 

zbyt długiej procedury w nakładaniu kar, bądź konieczności przeznaczenia dużych nakładów 

finansowych na budowę urządzeń likwidujących zanieczyszczenia jak również bezpośrednie 

usuwanie zanieczyszczeń. 

 Pomimo systematycznej poprawy stanu środowiska na terenie naszej gminy pozostaje 

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

sołectwach. Dotyczy to głównie budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych sołectwach.

 Problem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy został rozwiązany 

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

rowów przy drogach, przy lasach i innych miejscach niedozwolonych. Została również 

rozwiązana sprawa odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu budowlanego. Odpady 

wielkogabarytowe oraz gruz budowlany jest odbierany przez ZGKiM w Lubrzy po 

wcześniejszym zgłoszeniu. Jest duża ilość budynków gospodarczych oraz stodół, które należy 

rozebrać, jest jednak problem wysokich kosztów rozbiórki. Jeśli chodzi o segregację odpadów 

na plastik, szkło, papier jest to rozwiązane poprzez przerobiony kontener KP-7, pojemniki 

siatkowe, ustawione w niektórych miejscowościach, które po zapełnieniu wywożone są do 

utylizacji oraz za pomocą worków rozdawanych mieszkańcom i ich zbiórka w wyznaczonych 

porach.   

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

lokalnych kotłowni stosując odpowiednie kotły oraz opał. Jednak większość społeczeństwa 

nie pozwoli sobie na to ze względów ekonomicznych. 
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 Jeśli chodzi o sprawę azbestu – powstała krajowa baza ewidencji i stopniowo jest ona 

uzupełniana. Kolejnym etapem będzie opracowanie programu usuwania azbestu, gminy mają 

na to czas do końca troku 2010. 

Aby zrealizować te plany, na ochronę środowiska muszą być przeznaczone odpowiednie 

środki finansowe. Również bardzo ważna jest świadomość społeczeństwa o konieczności 

poprawy i ochrony środowiska w którym żyjemy i które nas otacza. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem ile budynków na terenie gminy Lubrza jest 

jeszcze pokrytych azbestem ? 

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – poinformował, że jest jeszcze ok. 3 000 m
2
 dachów 

pokrytych płytami azbestowymi. 

 

 

Ad. 4 

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

pomiędzy sesjami.  

 „W dniu 3.03.2008r. uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Opolskim – P. 

Ryszardem Wilczyńskim oraz Marszałkiem Województwa Opolskiego – Józefem Sebestą 

zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

Wystąpiłem z wnioskiem do Wojewody w sprawie zmiany kryteriów ustalania średniej ceny 

skupu żyta, która jest podstawą do obliczania wysokości podatku rolnego na dany rok 

budżetowy.   

Kryteria te powinny również uwzględniać cenę innych produktów rolnych ( tj. cenę żywca, 

mleka, rzepaku, buraka cukrowego). 

 W dniu 23.03.2008r. uczestniczyłem w konkursie zorganizowanym przez GOKSiR w 

Lubrzy – pn. „Stół Wielkanocny”, na którym można było podziwiać dekorację stołów oraz 

degustować tradycyjne potrawy wielkanocne, przygotowane przez gospodynie naszej Gminy. 

 Do Rady Gminy wpłynęły również wielkanocne życzenia świąteczne dla wszystkich 

radnych od samorządu wsi Krzyżkowice”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń o 

stanie majątkowym za rok 2007 do dnia 30 kwietnia 2008r.” 
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Ad. 5 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 6 

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

jaką kwotę zadłużeni są lokatorzy budynku komunalnego nr 49 w Krzyżkowicach wobec 

najemcy. Ile lokatorów zalega z opłatami za czynsz ? 

 

- Zenon Drabik – radny – złożył interpelację na piśmie – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z interpelacją, czy jest możliwość odroczenia 

sprzedaży lokalu użytkowego w budynku nr 2a w Dytmarowie. Decyzję o sprzedaży 

należałoby jeszcze uzgodnić z mieszkańcami miejscowości Dytmarów, Skrzypiec, 

Krzyżkowice. 

 

Ad. 7 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił się z 

zapytaniem dlaczego budynek komunalny w Trzebinie wyszacowany jest na tak niską kwotę, 

tj. 299 787,00 zł ( jest to budynek o pow. ok. 1000 m
2
) 

Na remont tego budynku i zaadoptowanie go na cele mieszkaniowe dla repatriantów 

wydatkowana została kwota 270 000 zł. Stwierdził, że aktualna wycena jest znacznie 

zaniżona. 

 

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

przeznaczonego do sprzedaży dokonuje przysięgły rzeczoznawca majątkowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Gmina występuje z ofertą na wykonanie wyceny budynku do 

kilku rzeczoznawców. Wybierana jest oferta najtańsza. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, że zasady nabywania, zbywania, obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 

określa uchwała Rady Gminy w Lubrza Nr VIII/75/03 z dnia 23 października 2003r.  
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Ta uchwała nie przewiduje możliwości podwyższenia ceny sprzedawanego majątku 

gminnego. Być może będzie można dokonać zmiany tej uchwały aby Rada Gminy czy Wójt 

posiadali takie uprawnienia. 

 

- Lidia Wojcieszak – radca prawny UG – poinformowała, że delegacją do podjęcia w/w 

uchwały był art. 18 ust. 2 pkt.9 lit „a” ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast wartość 

nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.  

Nieruchomość nie może być sprzedawana za cenę niższą niż cena określona przez biegłego 

rzeczoznawcę. Za cenę wyższą dokonuje się sprzedaży w trybie przetargu. 

 

- Zbigniew Flak- Przewodniczący Rady Sołeckiej w Dytmarowie – zwrócił uwagę, iż 

rzeczywiście cena lokalu użytkowego w budynku nr 2a w Dytmarowie jest zdecydowanie za 

niska i odbiega od rzeczywistej ceny rynkowej. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – złożył WNIOSEK aby odstąpić od sprzedaży lokalu 

użytkowego w budynku nr 2 a w Dytmarowie. Najemca może otrzymać ulgę przy 

planowanym remoncie. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XII/87/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił uwagę, że z 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Lubrza wykreślone zostało zadanie- 

modernizacja drogi gminnej Krzyżkowice – Trzebina. Czy całkowicie rezygnuje się z 

realizacji tego zadania ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iż zadanie to przesunięte zostanie na 

następne lata, ponieważ w tym roku nie będą ogłaszane nabory wniosków na remont dróg 

gminnych ( prawdopodobnie będzie to rok 2010). Natomiast zaplanowane środki 

przeznaczone zostaną na inne zadania. 
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Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za” i 2 – „wstrzymujących się” ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Nr XII/88/07 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Skrzypiec”. 

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

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Podjęte w p. 8 porządku obrad uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad. 9 

Nie zgłoszono interpelacji na sesji w dniu 28 lutego 2008r. 

 

Ad. 10 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – złożył WNIOSEK aby 

ustawić dodatkowy kontener w Krzyżkowicach przy posesji P. Pogubiło. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Zakład nie dysponuje 

środkami finansowymi na zakup dodatkowego kontenera. 

 

- Zenon Drabik – radny – złożył WNIOSEK aby w Skrzypcu wymienić załamaną kratkę 

ściekową. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – zadanie zostanie wykonanie w ramach remontów 

bieżących. 
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- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił się z 

zapytaniem, kiedy przeprowadzany będzie przegląd hydrantów ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – poinformował, że przegląd techniczny hydrantów 

przeprowadzony będzie do końca czerwca br. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem jaki czynsz płaci OPTIMA za lokal 

użytkowy w Dytmarowie ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM – poinformował, że OPTIMA płaci regularnie czynsz za 

lokal użytkowy w Dytmarowie na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Gminy. 

Cała kwota przekazywana jest do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – zwrócił uwagę, że na terenie naszej gminy Spółka Wodna 

w ogóle nie funkcjonuje, dlatego też rolnicy buntują się i nie płacą składek. Prawdopodobnie 

ok. 60 % zalega z opłatami. Sprawy o ściągalność kierowane są do komornika sądowego.  

Jest nieporozumienie wśród rolników, ponieważ często jest tak, że Ci którzy płacą nie 

korzystają w przeciwieństwie do tych którzy nie płacą. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – poinformował, że 

wysokość składki udziałowej zależy od ilości hektarów, jest to stawka 7 zł za 1 ha 

przeliczeniowy. Niestety ściągalność opłat nie jest zadowalająca, dlatego też brakuje środków 

na bieżące prace konserwacyjne rowów melioracyjnych. Niektórzy rolnicy zalegają z 

opłatami nawet 3 lata. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że Gminna Spółka Wodna rządzi się 

swoimi prawami. 

 

- Ryszard Surmiak - radny – zwrócił uwagę, że rolnicy nie znają Zarządu Spółki, nie są 

organizowane zebrania, nie wiadomo do kogo zwracać się z różnymi problemami. 
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- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący rady Gminy w Lubrzy – wyjaśnił, że w roku 2006 

na Walnym Zgromadzeniu wybrany został nowy Zarząd Spółki Wodnej. Niestety na 

spotkanie przyszło zaledwie 14 rolników, widać, że nie było zainteresowania. 

 

- Ryszard Surmiak – stwierdził, że delegat Gminnej Spółki Wodnej powinien uczestniczyć w 

zebraniach wiejskich aby przedstawić mieszkańcom sprawozdanie z działalności za rok 

ubiegły. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – poinformował, że w dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie z 

sołtysami w Laskowicach w lokalu u P. Bożeny Jeleń, na którym wybrano Konwent Sołtysów 

Gminy Lubrza. W skład zarządu weszli : P. Bożena Jeleń, P. Emilia Ćwierz, P. Marian Gul. 

W dniu 5 kwietnia br. w Ośrodku Kultury w Białej odbędzie się zjazd wojewódzki sołtysów, 

delegatami będą P. Róża Gruna oraz P. Stefan Alert.  

Konwent Sołtysów jest zespołem doradczym i opiniodawczym dla Rady Gminy oraz Wójta. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie warunki musi spełnić Gmina 

Lubrza aby móc zakwalifikować się do programu rządowego pn. „ Moje boisko Orlik 2012” ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że program pn. „ Moje boisko Orlik 

2012” , ogłoszony został na początku bieżącego roku. Nasza gmina od razu złożyła wniosek 

do Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2007 przewidziano budowę zaledwie 9 boisk na 

terenie województwa opolskiego. Złożonych zostało ponad 47 wniosków, które weryfikowała  

specjalna komisja przy Urzędzie Marszałkowskim. Wybrane zostały wnioski z 8 gmin 

miejskich i 1 z gminy wiejskiej – Skarbimierz. 

We wcześniejszych rozmowach zapewniano nas, że gmina na pewno otrzyma 

dofinansowanie, zwłaszcza, że nie posiada żadnego zaplecza sportowego. Niestety nie 

wiadomo dlaczego wniosek został odrzucony. 

Wstępny koszt budowy takiego kompleksu to kwota ok. 1 mln zł. Gmina musi zapewnić swój 

udział finansowy, tj. 33 %. Pozostałe koszty ma ponieść samorząd województwa ( 33 %) oraz 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ( 33 %). 

Nasza gmina została zakwalifikowana do budowy takiego kompleksu boisk dopiero na rok 

2010. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00

 a zakończono o godz. 14
30

. 

 

 

WNIOSKI : 

 

1. Wystąpić do WZMiUW o naprawienie wyrwy przy działce rolnej oznaczonej numerem 262  

  w Krzyżkowicach. 

2. Wystąpić do WZMiUW o naprawienie wyrwy na rzece między Skrzypcem                            

    a Dytmarowem. 

3. Odstąpić od sprzedaży lokalu użytkowego w budynku nr 2 a w Dytmarowie. 

4. Ustawić dodatkowy kontener w Krzyżkowicach przy posesji P. Pogubiło. 

 

 

 

Protokołowała :                    Przewodniczący  

mgr Alina Woehl       Rady Gminy w Lubrzy 

                                            Krzysztof Sobstyl 

 

 


