
Protokół nr XIV/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 30 czerwca 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 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl stwierdził, że wszyscy radni 

otrzymali porządek obrad : 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 30 kwietnia 2008r. 

4.  Sytuacja na rynku produktów rolnych. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej w     

      Opolu, przedstawicielem Spółdzielni Producentów Rolnych w Dytmarowie. 

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 : 

 - w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza, 

 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza, 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Lubrza” 
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 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Prężynka” 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Olszynka” 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

 Krzyżkowice” 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Skrzypiec” 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Słoków” 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Trzebina” 

 - w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Jasiona” 

 - w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Lokalnej Grupy Działania.  

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

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

 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i 

 wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

 zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki 

 Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

     10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     11.  Zapytania i wolne wnioski 

     12.  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych 

projektów uchwał, które były omawiane szczegółowo na posiedzeniach komisji 

merytorycznych : 

 - w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu 

jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej                                

na terenie Gminy Lubrza 

- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Lubrza za 2007r. 

 

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

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( w głosowaniu wzięło udział 14 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 30 kwietnia 2008r.  

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 30 kwietnia 2008r. 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 
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Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, że do omówienia 

kolejnego punktu porządku obrad zaproszono przedstawiciela Izby Rolniczej w Opolu, który 

niestety nie jest obecny.  

Następnie zwrócił się z prośbą do P. Leszka Giżyckiego – Prezesa Spółdzielni Producentów 

Rolnych w Dytmarowie o przestawienie informacji na temat sytuacji na rynku produktów 

rolnych. 

 

- Leszek Giżycki – poinformował, iż w roku 2007 Spółdzielnia przeprowadziła skup zbóż               

( pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak) na łączną kwotę 2 340 000 zł. 

Magazyny zbożowe przygotowane są już do tegorocznych żniw. Udało się pozyskać dotację z 

Unii w wys. 120 000 zł, która zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Spółdzielni. 

Rok 2007 był dość trudny dla rolników, zboże skupowane było po bardzo niskiej cenie -     

540 zł za 1 t. Pod koniec roku rolnicy otrzymali wyrównanie do ceny 620 zł. (wyrównanie 

otrzymało ok. 60 % rolników).  

Obserwuje się bardzo wysoki wzrost cen, za  nawozy oraz środki ochrony roślin. tj. o 150 % – 

200 % 

Tegoroczna cena rynkowa skupu zbóż nie jest jeszcze znana, może to być kwota 700 – 740 zł/ 

1t. 

 

- mgr inż. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w magazynach jest jeszcze 

zboże  z ubiegłego roku ? 

 

- Leszek Giżycki – wyjaśnił, że magazyny są puste, obecnie przeprowadza się czyszczenie i 

dezynfekcję. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak będzie wyglądał skup zbóż w 

przypadku rolników nie zrzeszonych w Spółdzielni ? 

 

- Leszek Giżycki – poinformował, że ze skupem nie będzie problemu nawet przypadku 

rolników nie zrzeszonych w Spółdzielni. Również będziemy się starać aby pieniądze za zboże 

rolnicy otrzymywali od ręki. 
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- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy znana jest już cena minimalna za 

zboże ? 

 

- Leszek Giżycki – wyjaśnił, że o cenie rynkowej decydują duże podmioty skupowe. Poza 

tym są jeszcze inne czynniki, które na nią wpływają min. podaż regionalna. Być może będzie 

to cena w granicach 650 zł – 700 zł lub większa. 

Poza tym zwrócił uwagę, że Izba Rolnicza w Opolu w ogóle nie spełnia swojej funkcji, 

ponieważ nie czyni żadnych działań dla poprawy sytuacji rolników, nie widać żadnej 

pomocy, czy dobrej woli do współpracy. Ze strony Spółdzielni skierowane zostanie oficjalne 

pismo do Izby Rolniczej w Opolu o przedstawienie szczegółowych informacji (sprawozdania) 

z prowadzonej działalności. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, czy głosów w dyskusji, przewodniczący 

obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – podziękował P. Giżyckiemu za wystąpienie. 

 

Na salę obrad przybył radny – Łukasz Hanusiak ( obecnych na sali obrad 15 radnych ). 

 

Ad. 5 

 

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

pomiędzy sesjami.  

 „W dniu 14.05.2008r. udzielona została odpowiedź na pismo mieszkańca Gminy – P. 

Kucharskiego w sprawie zakupu i założenia trzech rur przepustowych na potoku 

wypływającym spod Świętej Góry, w celu swobodnego korzystania ze szlaku turystycznego 

PTTK. Po przeprowadzonej wizji lokalnej z udziałem Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik 

– P. S. Jureckiego uzgodniono, że kładkę nad potokiem wykona nadleśnictwo Prudnik. 

 W dniu 21.04.2008r. udzielone zostało pisemne wyjaśnienie na skargę P. 

Gruszkowskiego dot. braku odpowiedzi na pismo w sprawie wprowadzenia zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina, polegającej na przekształceniu działki pod 

tereny zabudowy jednorodzinnej. 

 W dniu 19.05.2008r. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej - 

zawiadomienie o toczącym się postępowaniu nadzorczym dot. uchwały Rady Gminy w 

Lubrzy Nr XIII/98/08 z dnia 30.04.2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
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budżetu gminy na 2008r.  Sprawa skierowana została na posiedzenie Kolegium w celu 

podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

  W dniu 28.05.2008r. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

Uchwała nr 12/67/2008 Kolegium RIO – dot. usunięcia nieprawidłowości w/w uchwały w 

terminie do dnia 16.06.2008r. Na pisemna prośbę termin został przesunięty do dnia obrad 

dzisiejszej sesji.  

 W dniu 30.05.2008r. wpłynęło pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego – 

zaproszenie na forum dla Przewodniczących Rad Gminy, Powiatów – w związku z tym, że 

Gmina Lubrza nie należy już do ZGŚOp. z zaproszenia nie skorzystałem. 

 W dniu 28.05.2008r. uczestniczyłem w spotkaniu z 2 klasami Gimnazjum przy ZPS 

w Lubrzy. Uczniowie uzyskali szczegółowe informacje na temat organizacji pracy Rady 

Gminy oraz zakresu jej działania. Uczniowie złożyli również pismo w sprawie podjęcia 

działań w celu rozbudowy sali gimnastycznej w szkole, naprawy dróg oraz utworzenie 

biblioteki Gminnej w Skrzypcu. 

 W dniu 28.05.2008r. uczestniczyłem w spotkaniu ze Starostą Prudnickim – 

Radosławem Roszkowskim, domagając się natychmiastowego wykoszenia poboczy przy 

drogach powiatowych na terenie gminy Lubrza. Starosta zapewniał, iż koszenie poboczy 

przy drogach powiatowych rozpocznie się po zakupieniu kosiarki tj. ok. 20.06.br.  

Poinformowałem Starostę, iż w przypadku gdy koszenie nie rozpocznie się od dnia 29.05.br., 

to sprawa skierowana zostanie do prokuratury za narażenie bezpieczeństwa zdrowia i życia 

mieszkańców gminy. 

 W dniu 2.06.br. wystąpiłem z pismem do Sekretarza Gminy - mgr Lilli Gąsior o 

przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec mgr Stanisława Jędrusika – 

Wójta Gminy Lubrza, celem wydania poświadczenia bezpieczeństwa w związku z 

wykonywaniem obowiązków służbowych związanych z dostępem do informacji niejawnych, 

stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”. 

 W dniu 15.06.br. uczestniczyłem w zorganizowanych przez OSP Gminnych 

Zawodach Strażackich.” 

 

Ad. 6 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 
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Ad. 7 

Interpelacje radnych. 

 

- Zenon Drabik – radny – przedstawił interpelację na piśmie w imieniu mieszkańców wsi 

Skrzypiec w następującym w brzmieniu : „ Niniejszym informujemy, że w pomieszczeniach 

strychowych Domu Kultury w Skrzypcu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru. Duże 

ilości niedopałków papierosów świadczą o używaniu ognia otwartego przez osoby użytkujące 

strych (suszenie prania). Wielokrotne upominanie nie odnosi skutku, jest lekceważone przez 

osoby zamieszkujące lokal gminny. Prosimy o interwencję w powyższej sprawie” – stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu). 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem – Kto jest odpowiedzialny za 

zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych na terenie gminy Lubrza? 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl ogłosił 15 – sto minutową przerwę w 

obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 8  

 

- mgr inż. Leszek Srębacz – zwrócił się z zapytaniem kiedy dokładnie będą montowane 

drogowskazy dla samochodów ciężarowych z napisem „ Żwirownia Skrzypiec” ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że szczegółowej odpowiedzi udzieli Pan 

Ryszard Mikołajów w dalszej części obrad sesji. 

Znaki są już przygotowane, a montaż przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Lubrzy. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego znowu Zakład ma 

zająć się montażem, przecież są do drogi powiatowe. ZGKiM ma wiele innych pilnych zadań 

do wykonania. 
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- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że znaki będą montowane przy drodze 

powiatowej oraz przy drodze gminnej. Gdyby zadanie to powierzone zostało Powiatowi to 

sprawa przeciągałaby się w nieskończoność, podobnie jak to jest z koszeniem poboczy, 

kosiarka w dalszym ciągu nie jest zakupiona. Starostwo Powiatowe nie wykonuje wielu 

zadań, które ma w swoich obowiązkach. 

 

– Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy - Krzysztof Sobstyl – poinformował, że coraz 

większy jest problem ze śmieciami, opłaty na składowisku komunalnym są coraz wyższe, 

podobnie jak inne koszty związane z ich wywozem.  

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że Ministerstwo Środowiska 

przygotowuje się do kolejnej podwyżki opłaty środowiskowej. Będzie to kolejna podwyżka o 

ok. 40 %. Obecnie opłata środowiskowa za składowanie odpadów wynosi 75 zł, a docelowo 

ma być 100 zł. W związku z powyższym cena za wywóz śmieci może również wzrosnąć. 

Ilość odpadów systematycznie rośnie, miesięcznie jest to koszt ok. 20 000 zł.  

Nie wszyscy mieszkańcy gromadzą odpady w sposób selektywny. W dalszym ciągu do 

kontenerów wyrzucane są odpady, które tam nie powinny się znajdować, tj,. trawa, gruz, 

gałęzie, padlina, obornik itp. Poza tym nie wszyscy płacą za śmiecie, powstają zaległości. To 

wszystko wpływa na problemy finansowe Zakładu. Nie zostały zapłacone faktury na 

miejskim wysypisku śmieci w Prudniku na kwotę 34 000 zł 

Koniecznie trzeba byłoby uświadomić mieszkańców aby do kontenerów wyrzucali tylko 

odpady komunalne oraz aby przystąpili do zbiórki selektywnej. Im większa ilość kontenerów 

wywożona jest na wysypisko, tym większe koszty, a to przedkłada się później na cenę. 

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – zwrócił uwagę, że worki z posegregowanymi 

śmieciami nie zawsze są odbierane. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy - wyjaśnił, że takie sytuacje zdarzają się 

sporadycznie. Jeżeli taki przypadek zostanie zgłoszony, to na pewno worki będą odebrane. 

Być może posegregowane śmiecie zostały wystawione po wyznaczonej godzinie zbiórki.  

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła uwagę, że do segregacji zmotywowałaby na 

pewno niższa opłata za śmiecie.  
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

z dnia 28.02.2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 

z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza jest zróżnicowanie opłat, tzn. za odpady 

posegregowane – 5,50 zł od osoby oraz za odpady nie segregowane – 7,50 zł. 

Mieszkańcy muszą poważnie podejść do problemu śmieci, jest ich coraz więcej, stąd wyższe 

są koszty ich utylizacji.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – zwrócił się  do P. Gula – 

dyr. GOKSiR w Lubrzy o przedstawienie planu  prac remontowych w WDK w Trzebinie ? 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – poinformował, że w WDK w Trzebinie prace 

remontowe rozpoczną się od przyszłego tygodnia. Planuje się ułożenie kafelek na podłodze, 

budowę WC na piętrze oraz wymianę okna w kuchni. 

Plan prac remontowych w pozostałych placówkach GOKSiR : 

- WDK Prężynka – prace remontowe zakończą się do 20 lipca, przed festynem odpustowym 

oraz uroczystością 50 – lecia powstania biblioteki publicznej. Duże jest zaangażowanie  

mieszkańców wsi. 

- WDK Skrzypiec – część prac remontowych została już rozpoczęta. 

- WDK Olszynka – wybudowano zaplecze sanitarne, przyłącz wody. W planie jest jeszcze 

wybudowanie szamba, budowa ogrodzenia oraz przebudowa komina. 

- WDK Lubrza – wykonano zabezpieczenie dachu na całym budynku, tj. ok. 1000 m
2
, trwają 

prace remontowe pomieszczenia przy pracowni plastycznej. 

- WDK Laskowice (budynek byłej Remizy) – wykonano prace porządkowe wokół budynku 

przy udziale mieszkańców wsi oraz planowane jest zabezpieczenie dachu. 

 

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

byłoby wymienić krzesła w sali tanecznej, są już stare i mocno zużyte.  

 

- Mieczysław Kras – radny – złożył WNIOSEK aby zobowiązać Starostwo Powiatowe w 

Prudniku do koszenia poboczy przy drogach powiatowych. 

Ponadto zwrócił uwagę, że droga powiatowa Prężynka – Prężyna jest tak zniszczona że nie 

ma możliwości poruszania się po niej nawet rowerem. 
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Również koniecznie trzeba byłoby pomyśleć o budowie kanalizacji na terenie Gminy. 

Nieczystości z szamb wywożone są nielegalnie do rowów, ponieważ usługi są bardzo drogie. 

Być może tańszym rozwiązaniem będzie budowa biologicznych oczyszczalni ścieków.  

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, że każdy zarządca drogi odpowiedzialny jest  

za jej właściwe utrzymanie. Drogi krajowe na terenie gminy Lubrza utrzymywane są w 

dobrym stanie, pobocza na bieżąco wykaszane, tj. obwodnica m. Lubrza oraz droga Prudnik – 

Trzebina. 

Drogi wojewódzkie : Lubrza – Opole, Laskowice – Głubczyce – pobocza są również na 

bieżąco koszone. 

Najgorsza sytuacja jest przy drogach powiatowych – koszenie przeprowadzane jest zaledwie 

raz w roku a niektóre drogi wcale. Starosta zapewniał, że po zakupieniu kosiarki sytuacja się 

poprawi, ale niestety nadal nie widać poprawy. Niejednokrotnie rolnicy na własny koszt przy 

swoich polach wykaszali pobocza. 

Jeżeli chodzi o remont drogi powiatowej Prężynka – Prężyna – prawdopodobnie nie będzie 

wykonany w roku bieżącym, ponieważ planowane środki na remonty dróg już się skończyły. 

Wystąpimy ponownie do Starosty na piśmie o przeprowadzenie koszenia poboczy przy 

drogach powiatowych oraz o przeprowadzenie remontu cząstkowego drogi Prężynka – 

Prężyna. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił uwagę, iż mieszkańcy Skrzypca są 

zbulwersowani, ponieważ już od pół roku nadal nie jest naprawiony zniszczony podczas 

ubiegłorocznej powodzi przepust na drodze transportu rolnego między Skrzypcem a 

Krzyżkowicami. Zbliżają się żniwa i będzie problem. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przypomniał, że remont przepustu miał wykonać 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, przetarg na wykonanie prac ogłoszony 

jest na dzień 7 lipca br. Również po tym dniu powinny rozpocząć się prace przy regulacji 

Potoku Browinieckiego. 

Jeżeli naprawa przepustu nie będzie możliwa przed żniwami, wówczas na koszt Gminy 

założone zostaną kręgi do czasu przeprowadzenia remontu. 
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- mgr inż. Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, że w Dytmarowie na prywatnej posesji 

zamontowany jest licznik prądu od syreny alarmowej. Prawdopodobnie w czasie opadów 

deszczu jest on zalewany. Trzeba byłoby pomyśleć o jego przeniesieniu. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, że są dwie możliwości, tzn. rezygnacja z 

licznika prądu przy syrenie alarmowej i uzgodnienie z Zakładem Energetycznym opłaty 

ryczałtowej lub przeniesienie licznika na słup, gdzie znajdują się pozostałe urządzenia 

alarmowe. 

 

- Michał Iżyk – radny – złożył WNIOSEK aby naprawić wyrwę w drodze w m. Trzebina k/P. 

Wilczyńskiej. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, że wyrwa znajduje się na drodze 

powiatowej, dlatego też wystąpiono w tej sprawie do Starostwa Powiatowego o jej 

naprawienie. Jak na razie miejsce zostało tylko oznakowane. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zaproponował aby do każdej miejscowości zakupić 

kosiarkę, która byłaby na stanie u sołtysa. 

 

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

Rada Parafialna w Trzebinie zakupiła kosiarkę min. do wykaszania terenu przy Kościele, 

Cmentarzu itp. Okazuje się, że kosiarka nie jest wykorzystywana. 

 

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

wspólna będzie niczyja, nikt o nią nie będzie dbał. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, że kosiarki mogłyby być sukcesywnie 

zakupione do wszystkich sołectw, tylko potrzebni byliby ludzie, paliwo, itp. Jak na razie 

wszystkie miejsca w sołectwach, które należą do gminy są na bieżąco koszone przez 

pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ZGKiM. Pieniądze na zakup paliwa 

pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Czasami wykaszane są nawet te 

miejsca, o które powinien dbać powiat. 
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- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, że sołtysi powinni posiadać specjalny fundusz, 

który przeznaczony byłby min. na utrzymanie terenów zielonych w sołectwach. 

Ponadto zwrócił uwagę, że w Olszynce przy Kościele w dalszym ciągu nie została załatana 

wyrwa przy drodze. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, że droga do Kościoła została naprawiona na 

powierzchni ok. 3 m
2
, być może zabrakło materiału na dokończenie łatania. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że w tej sprawie przeprowadzona 

zostanie wizja lokalna, ponieważ należy zorientować się, czy wyrwa znajduje się przy drodze, 

czy na placu kościelnym. Jeżeli okaże się, że dziura jest przy drodze, to na pewno zostanie 

załatana. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła uwagę, że w Słokowie przy wjeździe od drogi 

powiatowej że strony Białej ( przed Wiejskim Domem Kultury) jest bardzo ostry zakręt. 

Autobus wożący dzieci szkolne zahacza podwoziem pobocze, dobrze byłoby uzupełnić uskok 

masą asfaltową. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się  z zapytaniem, czy prawdą jest, że Starostwo 

Powiatowe nie zakupi kosiarki, ponieważ za te pieniądze kupiono walec ?  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, że niestety nie jest obecny na sesji 

radny powiatowy, który mógłby udzielić większych informacji na temat działań Starostwa 

Powiatowego. Od dłuższego czasu nie konsultuje się z nami w żadnych sprawach np. dot. 

remontu dróg. Zwróciłem się do Starosty z zapytaniem, dlaczego nie wykonano remontu 

cząstkowego drogi powiatowej w Nowym Browińcu. Starosta wyjaśnił, że pieniądze już się 

skończyły a droga w Nowym Browińcu nie była ujęta w harmonogramie, poza tym radny 

powiatowy nie miał żadnych zastrzeżeń do przedstawionego planu. Takie decyzje nie 

powinny być podejmowane bez naszego uzgodnienia. 

 Ponadto poinformował, że planowane jest wprowadzenie zmiany do ustawy o 

samorządzie gminnym, polegającej na utworzeniu tzw. funduszu sołeckiego na potrzeby wsi   

( kwota minimalna – ok. 10 000 zł). Opracowany jest już wstępny projekt zmian. 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 
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Po przerwie obrady wznowiono. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XIV/99/08 w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza. 

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

 

-Nr XIV/100/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

 

- Mieczysław Kras – radny - poinformował, iż Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony 

Środowiska na posiedzeniu w dniu 25 czerwca złożyła WNIOSEK aby ustalić wyższą stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego niż zakłada projekt tzn. z 4 200 zł na 4 500 zł.  

Wójt Gminy jest mocno zaangażowany w swoim działaniu, jest rzetelny, sumienny, stale 

współpracuje z sołtysami, radami sołeckimi. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – wyjaśnił, że podniesienie 

płacy Wójta Gminy wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych. Określone zostały nowe stawki w 

poszczególnych grupach zaszeregowania. Dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze Wójta 

nie mieści się w tabeli, dlatego też w projekcie uchwały wpisana została stawka minimalna 

4200 zł. 

 

Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie WNIOSEK Komisji Gospodarczo – 

Rolnej i Ochrony Środowiska o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy na 

kwotę 4 500 zł. 

 

Wniosek przyjęty został przy 11 głosach „za”, 2 – „wstrzymujących się” i 1 – „przeciw”.         

( głosowało 15 radnych). 
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W dalszej części Przewodniczący rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Nr XIV/100/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza, 

ustalający wynagrodzenie zasadnicze w wys. 4 500 zł. 

 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za” i 3 – „wstrzymujących się” ( głosowało 15 

radnych) 

  

- Nr XIV/101/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Lubrza”. 

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

 

- Nr XIV/102/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Prężynka”. 

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

 

- Nr XIV/103/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Olszynka”. 

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

 

- Nr XIV/104/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Krzyżkowice”. 

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

 

- Nr XIV/105/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Skrzypiec”. 

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

 

- Nr XIV/106/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Słoków”. 

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

 

- Nr XIV/107/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Trzebina”. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 
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- Nr XIV/108/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości 

Jasiona”. 

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

 

- Nr XIV/109/08 w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Lokalnej Grupy Działania. 

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

- Nr XIV/110/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. 

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

- Nr XIV/111/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. 

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

 

- Nr XIV/112/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii 

zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

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

- Nr XIV/113/08 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gminy Lubrza. 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, iż powyższy projekt uchwały 

wprowadza zmiany do uchwały z roku 2003. Inkasentami są sołtysi, którzy mają odpowiednie 

kwitariusze. Niestety z tytułu opłaty targowej do budżetu gminy nie wpływają żadne 

dochody. W § 4 dodaje się zapis, iż zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną 

podczas festynów i jarmarków oraz imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na 

terenie gminy. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, że sołtysi za pobór opłaty targowej 

otrzymują prowizję w wys. 25 % pobranej kwoty. 
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Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za”, 1 – „przeciw” i 1 – „wstrzymującym się”         

( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr XIV/114/08 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Lubrza za 2007r. 

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

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 15 

Podjęte w p. 9 porządku obrad uchwały stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad. 10 

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

zgłoszone na sesji w dniu 30 kwietnia 2008r. : 

1. „Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na chodnikach oraz naprawę uszkodzonych   

    studzienek kanalizacyjnych lub połamanych płytek chodnikowych”. (interpelacja zgłoszona 

przez radnego Leopolda Saskę) – Chodnik należy do części pasa drogowego i w zależności od 

kategorii drogi za bezpieczeństwo i naprawę chodnika odpowiada zarządca drogi. W 

przypadku m. Olszynka występują dwie kategorie dróg, tj. gminna w kierunku Kościoła i 

domków Stadniny Koni oraz powiatowa przez wieś w kierunku Słokowa i Józefowa. 

 

2. „Kto jest właścicielem działki znajdującej się przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Olszynce? 

Teren jest zaniedbany, zarośnięty i należałoby zobowiązać właściciela do jego uprzątnięcia”. 

(interpelacja zgłoszona przez radnego Leopolda Saskę) – ustalono, iż jest to nieruchomość 

stanowiąca własność Gminy Lubrza, która dzierżawiona była P. Józefie Stabkowicz, jednak z 

końcem 2007r. umowa dzierżawy uległa rozwiązaniu. Teren w najbliższym czasie zostanie 

uporządkowany. 

 

3. „Do kogo należy budynek Urzędu , czy jest własnością gminy, czy Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji ?” (interpelacja zgłoszona przez radnego Ryszarda Surmiaka ) – 

budynek, w którym mieści się Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury 

oraz Zakład Gospodarki Komunalnej jest z mocy prawa własnością Gminy Lubrza na 

podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Opolskiego. 
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4. „Na jaką kwotę zadłużone są budynki komunalne oraz  ilu najemców zalega z opłatami za 

czynsz?” (interpelacja zgłoszona przez radnego Krzysztofa Sobstyla) – w budynkach 

oświatowych z opłatami za czynsz zalega dwóch najemców i jest to kwota 5 569,73zł.( stan 

na dzień 30.04.2008r.). Budynki oświatowe znajdują się w Trzebinie, Nowym Browińcu, 

Dytmarowie.  

Zaległość za czynsz w budynkach komunalnych wynosi ogółem – 24 467,87 zł ( stan na 

25.04.2008r.), tj, : 

- Dytmarów - 415,39 zł – zalega 1 lokator,  

- Słoków – 4 019,22 zł – zalega 5 lokatorów, 

- Olszynka – 318,99 zł – zalega 2 lokatorów, 

- Jasiona – 1 644,57 zł – zalega 3 lokatorów, 

- Trzebina – 311,15 zł – zalega 2 lokatorów, 

- Krzyżkowice – 10 950,19 zł – zalega 5 lokatorów, 

- Lubrza – 130,91 zł – zalega 2 lokatorów. 

Pozostaje zaległość w wys. 6 677,45 zł u dwóch byłych lokatorów, rozwiązanie umowy 

nastąpiło poprzez eksmisję. Wobec nich prowadzone jest postępowanie komornicze. 

 

Zaległość za czynsz w lokalach socjalnych będących w administracji GOKSiR w Lubrzy 

wynosi ogółem 2 740,48 zł – zalega dwóch lokatorów ( w tym 2 237,56 zł jest to zadłużenie 

nieściągalne z powodu zgonu lokatora). 

 

Ad. 11 

 

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

jakich miejscowościach znajdują się mieszkania komunalne, które administrowane są przez 

GOKSiR w Lubrzy ? 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – poinformował, że są to mieszkania w Skrzypcu oraz Prężynce. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem, kiedy montowane będą 

drogowskazy dla samochodów ciężarowych z napisem „ Żwirownia Skrzypiec” ? 
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- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, iż znali są już zakupione, ich 

lokalizacja uzgodniona z zarządcą drogi i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będą 

zamontowane. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie są perspektywy na przyszłość w 

sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, iż w niedługim czasie, gmina będzie 

musiała rozwiązać ten problem. Budowa oczyszczalni jest inwestycją bardzo kosztowną i 

naszej gminy finansowo na to nie stać. Poza tym decyzja wojewody na budowę oczyszczalni 

mogła by być negatywna, ponieważ najbliższa oczyszczalnia znajduje się w Prudniku, która 

jest w stanie jeszcze przyjąć ścieki z sąsiadujących gmin.  

W tej sprawie były już prowadzone rozmowy z poprzednim burmistrzem Prudnika, ale 

odstąpiono od zawarcia umowy ze względu na wysokie koszty odbioru. Z tego samego 

powodu zrezygnowała również gmina Biała. 

Najlepszym rozwiązaniem są przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków, z których 

mogą korzystać 3 gospodarstwa – koszt budowy, ok. 10 000 zł. W miesiącu wrześniu 

przedstawione zostaną bardziej szczegółowe informacje na temat funkcjonowania takich 

małych oczyszczalni. 

Również trzeba będzie wspólnie zastanowić się nad gospodarką odpadami, czy nadal 

pozostać przy kontenerach KP – 7, czy wprowadzić indywidualne pojemniki na śmiecie w 

każdym gospodarstwie domowym. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złożył następujące WNIOSKI : 

1. Oczyścić kanalizację burzową przy drodze gminnej za P. Kwok w Krzyżkowicach. 

2. Zakupić i zamontować nowy przystanek PKS w Krzyżkowicach. 

 

- Róża Gruna – sołtys wsi Nowy Browiniec – zwróciła się z zapytaniem, kiedy rozpoczną się 

prace przy budowie chodnika w Nowym Browińcu ? 

 

- Arkadiusz Winnik – Dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że prace przy budowie 

chodnika w Nowym Browińcu rozpoczną się 2.07.br. 
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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. 10
00

 a zakończono o godz. 12
30

. 

 

WNIOSKI : 

1. Zobowiązać Starostwo Powiatowe w Prudniku do koszenia poboczy przy drogach 

powiatowych. 

2. Naprawić wyrwę w drodze w m. Trzebina k/P. Wilczyńskiej. 

3. Oczyścić kanalizację burzową przy drodze gminnej za P. Kwok w Krzyżkowicach. 

4. Zakupić i zamontować nowy przystanek PKS w Krzyżkowicach. 

 

 

Protokołowała :        

mgr Alina Woehl        
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                                                                       Lubrza, dnia 30. 06 08 

 

I N F O R M A C J A  

 

 

o działalności Wójta Gminy  Lubrza w okresie międzysesyjnym.  

            

                

I. Z zakresu gospodarki nieruchomościami 

 

1. 15 maja 2008 r. Gmina Lubrza uzyskała operat szacunkowy nieruchomości nr 194                     

w Krzyżkowicach, której właścicielem jest Skarb Państwa i która w najbliższym czasie będzie 

przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Lubrza. Działka ta stanowi teren byłej strzelnicy 

wojskowej, a jej wartość została oszacowana na 23 000,00 zł. Ponadto 4 czerwca br do 

Urzędu Gminy wpłynął podpisany przez Starostę Prudnickiego protokół dotyczący ustalenia 

treści umowy darowizny tej nieruchomości. Po analizie formalno – prawnej protokół ten 

został podpisany przez Wójta Gminy Lubrza i odesłany do Prudnickiego Starostwa .                   

W najbliższym czasie dojdzie do podpisania stosownej umowy przed notariuszem.  

 

2. W maju zwrócono się uprawnionych geodetów celem złożenia ofert na wykonanie podziału 

geodezyjnego działek położonych w Prężynce , celem przyszłego ustalenia i budowy drogi 

transportu rolnego dla mieszkańców tego sołectwa. Wybrana została oferta najkorzystniejsza i 

w najbliższych dniach zostanie podpisana stosowna umowa i rozpoczną się tam prace 

geodezyjne.  

 

3.12 czerwca 2008 r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o dzierżawę działki nr 25                         

w Prężynce stanowiącą teren byłej strzelnicy wojskowej, celem prowadzenia na niej 

działalności gospodarczej – komercyjnego pola do gry w Paintball. Obecnie trwa analiza 

formalno – prawna możliwości takiego wykorzystywania tego terenu.  
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4. W dniu 13 czerwca 2008 r. wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 267 w Krzyżkowicach, będącej własnością Gminy Lubrza. Podział 

polegał na wydzieleniu działki przyległej do posesji oznaczonej nr pomiarowym 258. 

W najbliższym czasie powzięte zostaną czynności związane z wycena wydzielonej w ten 

sposób działki , celem jej późniejszego zbycia na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości o nr 258; 

 

 

5. Do dnia dzisiejszego do Urzędu Gminy wpłynęło kilkanaście wniosków dot. dzierżawy 

gruntów rolnych Gminy Lubrza na rzecz mieszkańców poszczególnych sołectw. Chodzi 

przede wszystkim o osoby z którymi w 2005 roku zawarte zostały umowy dzierżawy ma 

okres 3-letni , który właśnie mija. Na początku lipca sporządzony zostanie wykaz wszystkich 

przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości, który umieszczony będzie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu. 

 

II.Z zakresu Oświaty 

 

1. Zatwierdziłem arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009 

2. Z Opolskiego Kuratorium Oświaty otrzymaliśmy 17 miejsc na kolonie dla dzieci z rodzin      

o niskich dochodach (do 351,00 zł) i dzieci byłych pracowników PPGR 

Wnioskowaliśmy o 103 miejsca. 

Kolonia odbędzie się w Paczkowie w okresie od 11.07.2008–24.07.2008r. 

 

 Sprawy różne 

 

2.05 .-  Uczestniczyłem w uroczystościach na Górze Św. Anny poświęcone uczczeniem 87 

rocznicy  trzeciego powstania śląskiego. 

3.05  -   Uczestniczyłem w Festynie strażackim zorganizowanym w Lubrzy. 

6.05 -   Brałem udział w posiedzeniu II Komisji Techniczno- Gospodarczej w Nadleśnictwie  

Prudnik. 

7.05  -  Odbyłem wizję lokalną wraz z P. Sekretarz, miejscowość Trzebina, Krzyżkowice, 

Skrzypiec i Słoków (dotyczyło to w kolejności P. Kucharskiego, drzew przydrożnych, 

żwirowni, kontenera sanitarnego). 
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8.05  -   Wraz z P. Sekretarz odbyłem rozmowy z P. Dyr. Bedrunką U M ds. środków 

unijnych na temat pozyskania środków na tranzyt, drogi i boisko sportowe. Odbyliśmy 

również drugą rozmowę z P …………….. odpowiedzialną za środki z PROW-u. 

Uzyskaliśmy informację, że nabór ruszy najwcześniej pod koniec pażdziernika oraz 

zapewnienie, że po złożeniu kompletnych wniosków, pieniądze otrzymamy, gdyż(w tym 

roku) na pierwszą transzę uruchomionych będzie 50% wszystkich środków. 

9.05  -   Uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Urz. Marszałkowski na temat – 

Ekonomia Społeczna szansą rozwoju. 

10.05 - Brałem udział, na zaproszenie Marszałka Województwa, w uroczystości w Łosiowie 

związanej z targami kwiatów, a o godz. 18
oo

 w uroczystościach otwarcia Fortów w Nysie.  

20.05 - Uczestniczyłem w seminarium-V Rocznicy podpisania porozumienia czterostronnego 

z miastami europejskimi. 

21.05  - Uczestniczyłem w spotkaniu w Kluczborku z Przewodniczącym Komisji Finansów 

Publicznych Panem Zb.Chlebowskim, na temat planowanych zmian w  różnych resortach  

gospodarki krajowej np. nowa klasyfikacja dróg i przekazanie ich w zarząd jednostką 

samorządowych w sprawach (wyborczych) ordynacji wyborczej do samorządów, zmiana 

ustawy samorządowej, w sprawie funkcjonowania służby zdrowia itp. 

2.06  -  Byłem na spotkaniu w Opolu z Panią Katarzyna Hal, Ministrem Oświaty. Na 

spotkaniu tym Pani Minister przedstawiła sprawę reformy oświaty w najbliższych latach,  

m.in.  sześciolatki do szkoły, zmiana karty Nauczyciela, sposób naliczania subwencji 

oświatowej. 

3.06 -  Odbyłem wizję lokalną w miejscowości Skrzypiec i Prężynka w sprawie remontu 

ośrodków kultury. 

4.06 - Odbyłem rozmowę z Panem Wiesławem  Jakubiakiem Prezesem Zarządu 

przedsiębiorstwa Erbud Rybnik na temat pozyskania gruntów w Trzebinie pod przyszła 

żwirownie, W tym samym dniu o godz. 18.
oo

 uczestniczyłem  wraz z liderami Odnowy Wsi w 

spotkaniu organizacyjnym dotyczącym przystąpienia Gminy Lubrzy  i Gminy Głogowek do 

Stowarzyszenia- Fundacji Lider o nazwie Euro-Cantry z siedzibą w Zakszowie w Gm. Polska 

Cerekiew.  

11.06 -  Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Lubrzy poświęcone bezpieczeństwu w 

miejscowości z udziałem z-cy naczelnika i dzielnicowych z Prudnika. 

12,13.06 – Przebywałem na szkoleniu w Jarnołtówku zorganizowanym przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w  Opolu. 

15.06 -   Uczestniczyłem w gminnych zawodach strażackich w Lubrzy. 
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18.06 -  Uczestniczyłem w uroczystym apelu poświęconemu zakończeniu edukacji  III klas 

Gimnazjum w Lubrzy. 

19.06 -  Brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Europradziad w Jarnołtówku połączonego z  

uroczystą galą wręczenia nagród i wyróżnień za korzystanie z funduszu Europradziada. 

Nadmieniam że Lubrza otrzymała wyróżnienie. 

20.06 -  Uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w szkole w Dytmarowie. 

21.06 -  Na zaproszenie Wojewody i Marszałka Opolskiego brałem udział w uroczystościach 

podsumowania konkursu AGROLIGA 2008 w Łosiowie. 

22.06 - Uczestniczyłem w obchodach 400-lecia ratusza w Głogówku na zaproszenie 

Burmistrza Głogówka. 

26.06 -   Wraz z P. Sekretarz odbyłem rozmowę z starostą prudnickim na temat przekazania 

budynku po byłej strażnicy a Trzebinie. Budynek zostanie przekazany w całości wraz z całą 

przylegającą do niego działką. 

 

Od ostatniej sesji wydałem 17 zarządzeń dotyczących : 

 

1.zarządzenie nr 136/2008 z dnia 30.04.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie układu 

wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

2.zarządzenie nr 137/2008 z dnia 30.04.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie układu 

wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

3.zarządzenie nr 138/2008 z dnia 5.05.2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 

2008r. 

4.zarządzenie nr 139/2008 z dnia 5.05.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie układu 

wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

5.zarządzenie nr 140/2008 z dnia 12.05.2008r.w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 

2008r. 

6.zarządzenie nr 141/2008 z dnia 12.05.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie układu 

wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

7.zarządzenie nr 142/2008 z dnia 12.05.2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 

2008r. 

8.zarządzenie nr 143/2008 z dnia 12.05.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie układu 

wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

9.zarządzenie nr 144/2008 z dnia 16.05.2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 

2008r. 
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10. zarządzenie nr 145/2008 z dnia 16.05.2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Lubrza na 2008r. 

11. zarządzenie nr 146/2008 z dnia 16.05.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

12. zarządzenie nr 147/2008 z dnia 4.06.2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza 

na 2008r. 

13. zarządzenie nr 148/2008 z dnia 4.06.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

14. zarządzenie nr 149/2008 z dnia 6.06.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r 

15. zarządzenie nr 150/2008 z dnia 11.06.2008r. w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających do Rady Sołeckiej w Olszynce – rezygnację z funkcji Przewodniczącego 

Rady Sołeckiej złożył P.Leszek Biedroń. Wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną na 

zebraniu wiejskim w dniu 2 lipca 2008r. 

16. zarządzenie nr 151/2008 z dnia 26.06.2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

Lubrza na 2008r. 

17. zarządzenie nr 152/2008 z dnia 26.06.2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r. 

 

 

 

 


