
Protokół nr XV/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 02 lipca 2008 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 8 
30

 otworzył sesję, po 

powitaniu radnych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 15 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek 

 

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

otrzymali porządek obrad : 

1. Sprawy organizacyjne. 

2. Dyskusja. 

3. Podjęcie uchwał. 

4. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

 

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

nadzwyczajny termin sesji wynika z  konieczności podjęcia następujących uchwał : 

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa   

  wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół   

  Publicznych w Lubrzy, ul. Szkolna 22” 

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

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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Ad. 2 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, że w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym Gminy Lubrza jednym z zadań jest min. budowa boiska – centrum 

sportowego w Lubrzy. Na początku 2008r. uruchomiony został program rządowo – 

samorządowy pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Projekt zakłada budowę 2 boisk : boisko 

piłkarskie, oraz boisko wielofunkcyjne ( do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa 

ziemnego) oraz budowę zaplecza sanitarno – szatniowego. Finansowanie inwestycji : 33 % - 

udział własny gminy, 33% - samorząd województwa, 33% Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Nasza gmina również wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie i miała duże możliwości oraz 

szanse aby zakwalifikować się do programu, ponieważ spełniała większość wymaganych 

warunków. Niestety nasza gmina została ujęta dopiero na rok 2010.  

Jednakże okazuje się, że gminy, które zakwalifikowały się do programu ( gł. gminy miejskie) 

zaczynają się wycofywać, ponieważ okazuje się, że koszt budowy będzie nawet dwukrotnie 

większy niż zakładał minister sportu tj. ok. 2 mln zł. Poza tym nie było wcześniej 

wspomniane, że VAT od całej kwoty inwestycji pokrywa gmina. 

Obok programu „Orlik 2012” realizowany jest program pn. „Boisko Wielofunkcyjne”. 

Program zakłada budowę nowoczesnych boisk z trawy syntetycznej o wymiarach 60 x 30 

oraz boisko do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego. Również w kosztach 

inwestycji ujęte jest wykonanie ogrodzenia i oświetlenia.  

Nasza gmina również złożyła wniosek do w/w programu - rozpatrzony został pozytywnie. Na 

dofinansowanie budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i 

młodzieży  wpłynęło ogółem z całej Polski  - 409 wniosków, z tego wybrano 112 

beneficjentów, a z województwa opolskiego zakwalifikowały się tylko 4 gminy- tj. Opole, 

Lubrza, Ozimek, Popielów. Maksymalna kwota dofinansowania inwestycji realizowanej w 

ramach programu wynosi 200 tys. zł, nie więcej jednak niż 50% wartości kosztorysowej.         

( udział finansowy gminy – 50 %). 

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały o zaciągnięciu kredytu 

długoterminowego. Koszt budowy boiska może być mniejszy niż zakłada kosztorys. W 

koszty kwalifikowane gminy może wchodzić również dokumentacja oraz robocizna. 
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To boisko nie jest przeznaczone do piłki nożnej, chociaż może być wykorzystane do gry w 

mini piłkę nożną. W kolejnych etapach przewiduje się budowę dużego boiska do gry w piłkę 

nożną oraz sali gimnastycznej. 

 Dobrze byłoby aby ta inwestycja została zrealizowana, ponieważ na terenie naszej gminy nie 

ma żadnego zaplecza rekreacyjno - sportowego a w województwie opolskim takich gmin     

jest 7. 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem z jakiego 

zadania trzeba będzie zrezygnować w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na poczet budowy 

boiska wielofunkcyjnego ? 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że żadne z planowanych zadań nie będzie 

wykreślone, mogą zostać przesunięta na następne lata. Na planowaną budowę tranzytu 

wodociągowego w roku 2009 potrzebny będzie kredyt max. 200 000 zł, jeśli chodzi o kolejne 

zadania - modernizację drogi w Trzebinie, czy w Prężynce również nie zostaną wykreślone.      

W obecnej chwili możemy zaciągnąć kredyt nawet w wys. 1 mln. zł, nie spowoduje to 

żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu urzędu. Obecnie spłacamy wcześniejsze zobowiązania 

w wys. 500 000 zł rocznie a środki pochodzą z planowanych na 2008r. dochodów. 

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

Trzebinie czeka na realizację już od 3 lat. Jest obawa, że planowane zadania inwestycyjne 

przesuwane będą na lata następne, natomiast realizowane będą zadania, które wcześniej nie 

były  ujęte w planie, lub te które planowane były w późniejszym terminie. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że niektóre zadania inwestycyjne zostają 

przesuwane z przyczyn obligatoryjnych, ponieważ nie ma akurat naboru wniosków unijnych 

na te zadania. Nasza gmina niestety jest uzależniona od środków unijnych, ponieważ na 

realizację dużych inwestycji nie ma środków finansowych. Na modernizację, czy budowę 

dróg gminnych prawdopodobnie będzie nabór wniosków dopiero w roku 2009 z realizacją w 

roku 2010. 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – zwróciła uwagę, że obawy niektórych radnych 

wynikają ze złego doświadczenia, ponieważ przez wiele lat mówiło się o różnych 

inwestycjach, które niestety nie zostały zrealizowane, mimo zaciąganych kredytów. Boimy 
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się uwierzyć, że coś można zrobić. Stoimy przed dużym wyzwaniem, które wymagać będzie 

wiele pracy, ponieważ inwestycja musi zakończyć się jeszcze w tym roku. 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że jak w Lubrzy wybuduje się 2 boiska to już 

całkiem zapomni się o pozostałych LZS-ach i młodzież z pozostałych miejscowości nie 

będzie miała szans żeby się rozwijać. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że planowana w ramach projektu „Orlik 

2012” budowa dużego boiska sportowego może przecież być realizowana właśnie w okolicy 

miejscowości Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice. 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że koszt budowy boisko z programu „Orlik 2012” 

jest bardzo duży i jest obawa, że gminy nie będzie stać finansowo na udział własny.  

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że dobrze stało się, że nasza gmina 

została zakwalifikowana do programu „Orlik 2012” dopiero na rok 2010, ponieważ będziemy 

mogli obserwować jak inwestycja realizowana będzie innych gminach. Poza tym do tego 

czasu dochody gminy mogą znacznie wzrosnąć, ponieważ na terenie naszej gminy docelowo 

ma powstać 150 wiatraków, które wybudują inwestorzy zagraniczni. Wójt Gminy Branice 

policzył już dochód dla gminy od 20 wiatraków, tj. 300 tys. rocznie. Nasza gmina również 

może liczyć na duży zastrzyk finansowy. 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – zwróciła uwagę, że duże boisko sportowe do gry w 

piłkę nożną również jest  bardzo potrzebne, ponieważ dotychczasowe boiska które istnieją nie 

spełniają podstawowych kryteriów, za niedługo nie zostaną w ogóle dopuszczone do 

prowadzenia rozgrywek. 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, że jeżeli powstanie kompleks boisk 

przy szkole, to są szanse, że duże boisko również szybko powstanie. 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że teraz nie ma  

pieniędzy na utrzymanie 3 boisk, jak powstanie nowy kompleks boisk, to większość środków 

zostanie tam przesunięte. 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – poinformował, że z koszeniem boisk nie ma problemu, jest 

zakupiona kosiarka (traktorek), ale nie ma czym jej przewozić. 
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- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak inwestycja będzie wyglądała pod 

względem finansowym gminy. 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, że po zaciągnięciu kredytu 

wskaźnik zadłużenia gminy wzrośnie do 23 %. Kwota długu jednostek samorządu 

terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów tej 

jednostki w danym roku budżetowym. Jeżeli dodatkowo zaciągnięty zostanie kolejny kredyt 

np. na zadanie – budowa tranzytu wodociągowego np. na kwotę 800 000 zł to wskaźnik 

wzrośnie niebezpiecznie do 37 %. Jakie zadanie byłoby dodatkowo realizowane to zależy od 

naboru wniosków. 

Przygotowany na dzisiejszą sesję projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego 

przewiduje spłatę zadłużenia przez okres 5 lat z 12 – sto miesięcznym okresem karencji. 

Wyjaśniła również, że w czasie trwania okresu karencji również spłacane są odsetki od 

całości zadłużenia.                                                                                                               

Uchwałę o kredycie będzie opiniował Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu a w dalszej 

kolejności przygotowywana będzie dokumentacja do przetargu na udzielenie kredytu. Cała 

inwestycja musi zakończyć się w roku bieżącym. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, iż również jest za tym aby w pierwszej 

kolejności realizowane były zadania priorytetowe, jak tranzyt wodociągu, czy inwestycje dot. 

dróg gminnych. Niestety dotychczas nie było naboru wniosków na tego rodzaju inwestycje. 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – dodała, że budowa tranzytu jest zadaniem bardzo 

ważnym, jest już nawet przygotowana dokumentacja techniczna, łącznie z pozwoleniem na 

budowę i studium wykonalności. Pozostaje tylko czekać na nabór wniosków o 

dofinansowanie z programów unijnych. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że jeżeli po przetargu okaże się, że koszt 

całkowity wybudowania kompleksu boisk będzie mniejszy niż zakłada kosztorys, wówczas 

część kredytu będzie można zwrócić. 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, że w budżecie gminy powinny być również 

zabezpieczone środki na wypadek klęski żywiołowej. 
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- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, że w wersji 

pesymistycznej może okazać się, że przy planowaniu budżetu na rok 2009 i ustalaniu ceny 1 q 

żyta, Wójt zaproponuje aby przyjąć stawkę maksymalną żeby wyjść na prostą. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, że nie wiadomo jeszcze jaka będzie cena 

1 q żyta, ale według wstępnych prognoz może być nawet większa niż w roku ubiegłym. Cena 

1 q żyta, która jest podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego, będzie wspólnie 

uzgadniana ze wszystkimi radnymi. 

Ad. 3 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag w dyskusji, przewodniczący obrad sesji – 

Krzysztof Sobstyl , przedstawił kolejno projekty uchwał przygotowane na sesję : 

 

- Nr XV/115/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją 

przedsięwzięcia pn.„ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni 

poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy, ul. Szkolna 22”. 

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

radnych). 

 

- Nr XV/116/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. 

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

radnych). 

 

- Nr XV/117/08 w  sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego. 

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

radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 15 

 

Podjęte w p. 3 uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
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Sprawy inne : 

WNIOSEK – Zaprosić na sesję w miesiącu wrześniu firmy, które świadczą usługi komunalne 

w zakresie wywozu odpadów stałych. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 8
30

 a zakończono o godz. 10
00

. 

 

Protokołowała : 

 
mgr Alina Woehl 


