
Protokół nr XVI/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 05 września 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, iŜ 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 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

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

otrzymali porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 
2. Sprawy organizacyjne. 
3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 30 czerwca 2008r. oraz 2 lipca 2008r. 
4.   Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza. Spotkanie z Komendantem     
     Powiatowym Policji. 
5.  Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Lubrza. Propozycje ofert świadczonych     
     usług przez firmy : ZUK Prudnik, ZWIK w Bialej oraz Altvater Sulo z Krapkowic. 
6.  Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy między sesjami. 
7.  Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
8.  Analiza wykonania budŜetu Gminy Lubrza za I półrocze 2008r. 
9.  Interpelacje radnych. 
10.   Dyskusja. 
11. Podjęcie uchwał : 

− w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu 
jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze incasa, określenia incasentów i 
wysokości ich wynagradzania za incaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy 
Lubrza. 

− zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. 
− w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi. 
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− w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Nowy 
Browiniec. 

− w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Dytmarów” 
− w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iŜ w porządku obrad sesji 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych 

projektów uchwał, które były omawiane szczegółowo na posiedzeniach komisji 

merytorycznych : 

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2008 rok. 

- w sprawie udzielania poręczenia zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w 

Prudniku przy ul. Kościuszki 76.  

- w sprawie wyraŜenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 

Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup celem przekształcenia -w związku z 

tym, Ŝe projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniu Komisji Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek wyjaśniła, 

iŜ na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego nastąpi likwidacja Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup 

celem przekształcenia w Spółkę pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stobrawskie 

Centrum Medyczne Spółka w Kup. 

Majątek zlikwidowanego zakładu zostanie przekazany jako udział województwa opolskiego 

aportem do nowo powstałej spółki, która będzie w dalszym ciągu realizowała świadczenia i 

usługi zdrowotne jak dotychczas. 

 

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

przyjęte zostały przez Radę przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” ( obecnych 

podczas głosowania 14 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 30 czerwca 2008r. oraz 2 lipca 2008r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokoły z sesji z dnia 30 czerwca 2008r. oraz 

2 lipca 2008r. przyjąć bez odczytywania. Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty 

przez Radę „jednogłośnie”( głosowało 14 radnych). 

 

 



 3 

Ad. 4 

Informację na temat stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza., 

przedstawił Komendant Powiatowy Policji – mgr Krzysztof Mróz. 

 

„Na terenie powiatu prudnickiego wszczętych zostało 823 dochodzenia i śledztwa w 

których stwierdzono ogółem 1110 przestępstw. Wykrywalność sprawców przestępstw 

zbliŜona była do wykrywalności z ubiegłego roku i wyniosła 88,4 %. ( pierwsze miejsce w 

województwie). 

W porównaniu do ubiegłego roku ilość przestępstw uległa zmniejszeniu o 70, co daje 

wskaźnik dynamiki na poziomie 94,1 %. Przy czym na terenie gminy Lubrza odnotowano 

zaledwie 38 przestępstw. Dla porównania na terenie gminy Głogówek nastąpił wzrost ilości 

zaistniałych zdarzeń w porównaniu do ubiegłego roku o 80. 

Wszczętych zostało 205 dochodzeń i śledztw w których stwierdzono 285 przestępstw. 

Natomiast na terenie gminy Biała wszczętych zostało 122 dochodzenia i śledztwa w trakcie 

których ujawniono zaledwie 3,4 % ogółu wszystkich zdarzeń odnotowanych przez Komendę 

Powiatową Policji w Prudniku. Jedynie na terenie gminy Prudnik i Lubrza odnotowano 

spadek przestępczości ogólnej o 22 % w porównaniu do ubiegłego roku. 

Dane te świadczą o tym, iŜ gmina Lubrza naleŜy do najbezpieczniejszej gminy powiatu 

prudnickiego. 

Skala i struktura przestępczości za okres 8 miesięcy br. przedstawia się następująco : 

- nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi – 10 
- kradzieŜ cudzej rzeczy – 7 
- zniszczenia mienia – 5 
- kradzieŜ z włamaniem – 4 
- wypadek w ruchu drogowym – 3 
- groźba karalna – 2 
- alimenty – 1 
- bójka, pobicie – 1 
- znęcanie nad rodziną – 1 
- przywłaszczenie – 1 
- wymuszenie – 1 
- utrudnianie kontroli PIP – 1 
- znęcanie nad zwierzętami – 1 
 

 W rozbiciu na poszczególne wsie gminy Lubrza, stan zagroŜenia przestępczością 

przedstawia się następująco : 

 

Dobroszewice (2) wypadek drogowy – 1 
        nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym – 1 
Dytmarów ( 5)      alimenty – 1 
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        nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym - 1 
        zniszczenia mienia – 1 
        wypadek drogowy – 1 
         groźba karalna – 1 
        
Jasiona (1)        wypadek drogowy – 1 
         
KrzyŜkowice (1)   kradzieŜ – 1 
 
Laskowice (4)       nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym – 3 
         kradzieŜ – 1 
 
Lubrza ( 13)           pobicie – 1 
         nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym – 3 
         uszkodzenia mienia – 2 
          kradzieŜ z włamaniem do sklepu – 1 
          znęcanie się nad rodziną – 1 
          kradzieŜ – 2 
          przywłaszczenie – 1 
          wymuszenie rozbójnicze – 1 
          utrudnianie kontroli PIP – 1 
Nowy Browiniec (3) kradzieŜ – 1 
             kradzieŜ z włamaniem – 2 
Olszynka (1)            znęcanie nad zwierzętami – 1 
             
Skrzypiec (6)           groźba karalna – 1 
           kradzieŜ – 2 
           zniszczenie mienia – 1 
           nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym – 1 
           kradzieŜ z włamaniem – 1 
Trzebina (1)           nietrzeźwy kierujący pojazdem mechanicznym – 1 
 
 
Na terenie gminy Lubrza nie doszło do przestępstw cięŜkich  ( zabójstw, rozbojów, cięŜkiego 

uszkodzenia ciała). Doszło jedynie do jednego przypadku, bójki podczas której dwóch 

sprawców pobiło pokrzywdzonego z powodu zwróconej im uwagi. 

W przypadku kradzieŜy, w większości przypadków były to przedmioty niewielkiej wartości, 

pozostawione przez właścicieli bez odpowiedniego zabezpieczenia. 

Odnotowano równieŜ trzy przypadki kradzieŜy paliwa z zaparkowanych ciągników 

rolniczych i samochodów cięŜarowych. Sprawcy wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonych 

lub brak zabezpieczenia, dokonali trzech kradzieŜy mieszkaniowych w trakcie których 

skradziono telefony komórkowe oraz drobne wyposaŜenie mieszkań. Ujawniono jeden 

przypadek kradzieŜy energii elektrycznej. 

Doszło równieŜ do włamań : do sklepu w Lubrzy, baru w Skrzypcu skąd sprawcy skradli 

papierosy, alkohol i drobny bilon oraz smaŜalni ryb w Laskowicach skąd skradziono bilon. 

Ponadto w Nowym Browińcu sprawca włamał się do domu, z którego skradł art. spoŜywcze. 
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W analizowanym okresie nie ujawniono na terenie gminy Lubrza przestępstw 

narkotykowych. 

 

Ruch drogowy 

 

 Na terenie powiatu prudnickiego w okresie od stycznia do sierpnia 2008r. nastąpił 

wzrost zdarzeń drogowych w porównaniu do roku ubiegłego. Doszło do 29 wypadków i 216 

kolizji w których zginęło 6 osób a 35 osób zostało rannych. 

 

ROK    2007    2008 

 

wypadki drogowe 23   29 

zabici   1   6 

ranni   31   35 

kolizje   213   216 

 

 Natomiast na terenie gminy Lubrza doszło ogółem do 20 zdarzeń w ruchu drogowym 

z tego 3 zakwalifikowano jako wypadki i 17 jako kolizje. W wyniku tych zdarzeń 1 osoba 

zginęła a 6 doznało obraŜeń ciała. Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło na trasie 414 

pomiędzy Lubrzą a Dobroszewicami, a przyczyną było niewłaściwe wyprzedzanie. Dla 

porównania na terenie gminy Biała doszło do ogółem 26 zdarzeń w ruchu drogowym w tym 4 

wypadków w których obraŜeń ciała odniosły 4 osoby, na terenie gminy Głogówek zaistniało 

61 zdarzeń w ruchu drogowym – 6  wypadków i 55 kolizji, w których zginęły 3 osoby a 4 

odniosły obraŜenia. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest nieprzestrzeganie 

przepisów ruchu przez kierujących, zwłaszcza przekraczanie dozwolonych prędkości jazdy. 

Udział poszczególnych zdarzeń w odniesieniu do ogólnej ilości zaistniałych zdarzeń na 

terenie powiatu prudnickiego dowodzi, iŜ drogi na terenie gminy Lubrza są drogami 

bezpiecznymi. 

 

Interwencje 

 W okresie 8 miesięcy 2008r. na terenie całego powiatu prudniccy policjanci obsłuŜyli 

5085 interwencji. Interwencje przyjmowane są przez dyŜurnych Komendy Powiatowej Policji 

w Prudniku oraz dyŜurnego KP w Głogówku. W tym okresie na terenie gminy Lubrza 

przeprowadzonych zostało łącznie 165 interwencji, co stanowi zaledwie 3,24 % ogółu. 

 Zasadnicza większość interwencji, to tzw. interwencje domowe, które stanowią ok.    
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25 % w ogólnej liczbie interwencji ( np. nieporozumienia rodzinne, przemoc domowa). Na 

dalszym miejscu są interwencje w miejscach publicznych stanowiące ok. 40 % (interwencje 

wewnątrz lub w pobliŜu lokali gastronomicznych, awantury sąsiedzkie, spoŜywanie alkoholu 

w miejscach publicznych), w innych miejscach 30 % ( stwarzanie zagroŜenia w ruchu 

drogowym, zgłoszenia przestępstw i wykroczeń), oraz niepotwierdzone zgłoszenia 5 %. W 

trakcie interwencji stwierdzono na terenie powiatu prudnickiego 115 przypadków przemocy 

domowej z czego 5 na terenie gminy Lubrza. 

 

Postępowania karno – administracyjne 

 W omawianym okresie prudniccy policjanci przeprowadzili łącznie 1277 postępowań 

karno – administracyjnych związanych z ujawnionymi wykroczeniami. Z ogólnej liczby 

postępowań zaledwie 49 dotyczyło wykroczeń do których doszło na terenie Gminy Lubrza, 

co stanowi 3,83 %. 

ZagroŜenie wykroczeniami na trenie gminy Lubrza w rozbiciu na poszczególne wsie 

przedstawia się następująco : 

 

Lubrza (17)  kradzieŜ cudzej rzeczy, art. 119 kw. – 7 
  uszkodzenie mienia art. 124 kw. – 4 
  przeciwko innym przepisom art. 97 kw. – 3 
  zakółcenia porządku art. 51 kw. – 1 
  fałszywy alarm art. 66kw. – 1 
  niepodporządkowania się znakom art. 92 kw. – 1 
 
Dytmarów (13) kradzieŜ cudzej rzeczy arty. 119 kw. – 3 
     uszkodzenie mienia art. 124 kw. – 2 
     zakłócenie porządku art. 51 kw. – 3 
      kierowanie poj. po uŜyciu alkoholu art. 87 kw. – 1 
      kierowanie poj. bez uprawnień art. 94 kw. – 2 
      zanieczyszczenie drogi art. 91 kw. – 1 
       
Skrzypiec (7) kradzieŜ cudzej rzeczy art. 119 kw. – 3 
  uszkodzenie mienia art. 124 kw. – 2 
  niezachowanie ostroŜności w ruchu drogowym art. 86 kw. – 1 
  podjęcie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwym art. 170 kw. – 1 
 
Trzebina (3) kradzieŜ cudzej rzeczy art. 119 kw. – 1 
          uszkodzenie mienia art. 124 kw. – 1 
           inne przepisy dot. ruchu drogowego art. 97 kw. – 1 
            
Jasiona (3) kradzieŜ cudzej rzeczy art. 119 kw. – 1 
        zakłócenie porządku art. 51 kw. – 1 
        podanie fałszywych danych osobowych art. 65 kw. – 1 
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Dobroszewice (2) niezachowanie ostroŜności w ruchu drogowym art. 86 kw. 1 
        niepodporządkowanie się znakowi art. 92 kw. – 1 
      
PręŜynka (1) kradzieŜ cudzej rzeczy art. 119 kw. – 1 
   
Słoków (1) zakłócenie porządku art. 51 kw. – 1 

 

Laskowice (1) kierowanie poj. po uŜyciu alkoholu art. 87 kw. – 1 

Olszynka (1) niezachowanie środków ostroŜności przy trzymaniu zwierząt art. 77 kw. – 1 

 

Z zestawienia tego wynika, ze dominują głównie wykroczenia popełniane przeciwko mieniu   

( kradzieŜe, uszkodzenia) oraz związane z ruchem drogowym. 

 

Profilaktyka 

 W ramach prowadzonych działań profilaktycznych realizujemy zadania 

ukierunkowane na ograniczenie przestępczości, zmniejszenie obaw przed staniem się ofiarą 

przestępstwa, podniesienie świadomości osób w ruchu pieszym i kołowym.  

Działania prowadzone są w płaszczyznach prewencji dzieci oraz prewencji dorosłych. 

Spotkania odbywają się z dziećmi, młodzieŜą oraz z mieszkańcami poszczególnych wsi w 

szkołach, Wiejskich Domach Kultury, straŜnicach OSP, itp. W ramach działań prewencyjnych 

realizowane są następujące akcje : „ Czy psy muszą gryźć” – skierowana na poprawę 

bezpieczeństwa w kontaktach z psami, „ Oznakuj swojego górala” – zabezpieczenie 

prewencyjne mienia ruchomego w szczególności rowerów poprzez ich oznakowanie, 

„Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości” – podnoszenie świadomości antynarkotykowej 

w środowiskach szkolnych., „Policyjny Program Pomocy Ofiarom Przestępstw” – stworzenie 

jednolitych norm postępowania policjantów wobec ofiar przestępstw, „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” – profilaktyka alkoholowa. 

Prowadzone są równieŜ działania prewencyjno – profilaktyczne skierowane do uczestników 

ruchu drogowego oraz akcje związane z obchodzonymi imprezami oraz dniami okazyjnymi 

jak   „ Pierwszy dzień wiosny”, „ Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, itp. W trakcie 

spotkań z mieszkańcami poruszane były tematy związane z występującymi na terenie danej 

wsi zagroŜeniami, prawidłowym zabezpieczeniem mienia czy reagowanie na osoby obce 

przebywające na terenie wsi”. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak często patrolowane są miejscowości. 

Prawie we wszystkich wsiach nasila się zjawisko wandalizmu. Jakie są rezultaty tych partoli?  
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- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji - wyjaśnił, Ŝe interwencja policji jest 

momencie zgłoszenia. Niejednokrotnie mieszkańcy znają osoby, które dokonują zniszczenia 

mienia publicznego, takie sprawy trzeba zgłaszać do dyŜurnego na Komendę. Patrole  

dokonywane są kaŜdego dnia i praktycznie codziennie zatrzymani są nietrzeźwi kierowcy. 

Od 15 września br. w powiecie prudnickim będzie jeździł samochód policyjny nie 

oznakowany z video – rejestratorem. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w Lubrzy jest osoba, która cały czas 

wzywa policję z byle powodu. Czy takiej osoby nie moŜna obciąŜyć finansowo kosztami 

akcji ? 

 

- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji – poinformował, Ŝe policja musi reagować 

na kaŜdą interwencję, jeŜeli jest ona nieuzasadniona, wówczas kierowany jest wniosek do 

Sądu Grodzkiego. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy patrole policji zwracają uwagę na 

zły stan nawierzchni dróg, poboczy, itp. ? Zwrócił uwagę, Ŝe w najgorszym stanie są drogi 

powiatowe. 

 

- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji – poinformował, Ŝe Policja moŜe jedynie 

wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi w sprawie złego stanu nawierzchni i takie wnioski są 

kierowane. Wskazuje się np. na zagroŜenie bezpieczeństwa z powodu ograniczenia 

widoczności przez zarośla, itp. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem czy występują przestępstwa z udziałem 

mieszkańców narodowości cygańskiej ? 

 

- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji – poinformował, iŜ takie zjawisko 

występuje. Osoby handlujące po wsiach mogą być potencjalnymi złodziejami, na których 

naraŜone są zazwyczaj osoby starsze. Często są to Cyganie z odległych miejscowości – 

Gliwic, Katowic. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – zwrócił się z zapytaniem, czy po otwarciu granic wystąpiły 

przestępstwa z udziałem Czechów ? 
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- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji – poinformował, Ŝe takich przestępstw nie 

odnotowano, ponadto prowadzone są wspólne patrole z Policją czeską. Nasi funkcjonariusze 

pełnią słuŜbę na terenie Czech i odwrotnie. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy Policja moŜe wpłynąć na 

rozwiązanie problemu z wałęsającymi się psami ? 

 

- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji – poinformował, Ŝe obowiązkiem kaŜdego 

właściciela psa jest jego utrzymanie w granicach swojej posesji.  

 

Na salę obrad sesji przybył radny Ryszard Surmiak (obecnych 15 radnych) 

 

- Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji – zwrócił się z zapytaniem, czy 

dzielnicowi współpracują z sołtysami wsi ? 

 

Współpracę z dzielnicowymi potwierdzili sołtysi z następujących miejscowości: Lubrza, 

Jasiona, Nowy Browiniec, KrzyŜkowice. 

 

Krzysztof Mróz – Komendant Powiatowy Policji poinformował równieŜ Ŝe ogólnie jest 

zapotrzebowanie na funkcjonariuszy policji, w KPP w Prudniku brakuje 10 policjantów.  

 

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

Krzysztof Sobstyl podziękował Komendantowi za udział w obradach sesji oraz 

przedstawienie powyŜszych informacji.          

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – powitał serdecznie przedstawicieli firm 
świadczących usługi wywozu odpadów komunalnych oraz zwrócił się z prośbą o 
przedstawienie ofert. 
 

- Stanisław Chmielak – dyr. ZUK Prudnik – zaproponował aby w kaŜdym sołectwie 

zorganizować spotkanie, na którym zakład przedstawiłby szczegółową ofertę dla dalej 

miejscowości. Ze względu na obecność na sali obrad firm konkurencyjnych nie moŜe 

przedstawić konkretnej ceny, która zaleŜy od wielu czynników. 

ZUK Prudnik wyraŜa chęć podpisania umowy na świadczenie usług wywozu śmieci, a 

szczegółowe propozycje cen przedstawione zostaną podczas spotkania roboczego. 



 10 

Usługi świadczone byłyby na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie. Cena zaleŜy głównie od transportu, są miejscowości 

usytuowane bliŜej wysypiska i dalej, stad cena byłaby zróŜnicowana. 

W sołectwach, w których usługi są świadczone przez ZUK Prudnik, prowadzona jest 

nieodpłatna segregacja workowa. 

NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ od 1.01.2009r. wchodzą nowe opłaty za składowanie na Miejskim 

Wysypisku  Śmieci w Prudniku, tj. z 75 zł na 100 zł / za 1 t. 

Kontener przywoŜony z gminy Lubrza waŜy średnio 1,7 t, jest to bardzo duŜo, natomiast z 

terenu Prudnika 0,4 t. 

Przy pojemnikach indywidualnych w kaŜdym gospodarstwie mogłaby to być cena 10 zł lub 

11 zł, przy dotychczasowej opłacie za składowanie. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem, kto 

będzie odpowiedzialny za ściągalność zadłuŜeń ? 

 

- Stanisław Chmielak – wyjaśnił, Ŝe umowa zawierana jest z klientem indywidualnym, 

sprawy płatności regulowane są między firmą a zawierającym umowę.   

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem jak będzie rozwiązany 

problem w przypadku gdy kilka rodzin w ogóle nie będzie oddawać śmieci. 

 

- Stanisław Chmielak – wyjaśnił, Ŝe w takim wypadku zrywa się umowę z klientem, a o tym 

fakcie informowana jest gmina. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w m. Prudnik opłata za wywóz śmieci 
naliczana jest nawet jeśli właściciel posesji nie wystawia pojemników ze śmieciami. 
 
- Stanisław Chmielak – wyjaśnił, iŜ rzeczywiście tak jest, poniewaŜ tak określa regulamin 

Rady Miejskiej w Prudniku, Ŝe właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania 

czystości i porządku poprzez zbiórkę odpadów a częstotliwość wywozu odbywa się 

przynajmniej 1 raz w miesiącu w gospodarstwie domowym liczącym do 2 osób, nie rzadziej 

niŜ 2 razy w gospodarstwie liczącym powyŜej 2 osób. Przy czasowym zmniejszeniu liczby 

domowników, zawsze moŜna zgłosić korektę do ZUK – u, wówczas opłata jest korygowana. 

Według prowadzonej statystyki, średnio 1 osoba miesięcznie produkuje ok. 55 l. odpadów. 

 
- mgr Józef Świczewski – dyr. SP – zwrócił się z zapytaniem jak wyglądałaby sprawa odbioru 
śmieci ze szkół ? 
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- Stanisław Chmielak – wyjaśnił, Ŝe umowa na świadczenie usług zawierana byłaby osobno 

ze  Szkołą. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy pojemniki na śmieci trzeba będzie 

zakupić, czy moŜna dzierŜawić? Dodał równieŜ, Ŝe na pewno nie będzie zainteresowania 

ofertą, jeŜeli opłaty w kaŜdym sołectwie będą  zróŜnicowane. 

 

- Stanisław Chmielak – poinformował, Ŝe jest moŜliwość zarówno zakupu jak i dzierŜawy 

pojemników. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag przewodniczący obrad sesji zwrócił się do 

przedstawiciela ZWiK z Białej o przedstawienie oferty. 

 

- Bernard Gąsior – poinformował, Ŝe Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej zajmuje się 

min. działalnością związaną z odbiorem nieczystości stałych oraz segregacją. Firma posiada 

moŜliwości sprzętowe oraz finansowe do realizacji proponowanych usług. 

Szczegółowa oferta na świadczenie usług obejmujących odbiór nieczystości stałych ( wraz z 

segregacją oraz zakupem pojemników) przedstawiona będzie do dnia 19 września br. 

Następnie przedstawił stawki obowiązujące na terenie Gminy Biała ( łącznie z segregacją): 

- pojemnik 120 l – 10,98 zł ( brutto) 

- pojemnik 240 l – 18,94 zł ( brutto) 

- pojemnik 1100 l – cena 65,80 zł ( brutto) 

- kontener KP – 7 – 342,40 zł ( brutto). 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, kto będzie 

ściągał naleŜności od dłuŜników? 

 

- Bernard Gąsior – poinformował, Ŝe Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 

Gminy Biała określa, Ŝe kaŜdego miesiąca firma świadcząca usługi wywozu odpadów 

zobowiązana jest do przedstawienia informacji dot. ilości zawartych jak i zerwanych umów 

np. powodu nie uiszczania naleŜności. Takie sprawy egzekwuje gmina – kieruje 

zawiadomienie na policję. 

Gmina Biała posiada równieŜ zawartą umowę z firmą ochroniarską, która kontroluje miejsca 

dzikich wysypisk śmieci. 
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- Zenon Drabik – zwrócił się z zapytaniem, czy opłata za śmieci dot. jednorazowego 

wywozu? 

 

- Bernard Gąsior – poinformował, Ŝe z terenu gminy Biała wywóz pojemników 120 l odbywa 

się nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu. Opłata jest naliczana nawet jeŜeli pojemniki nie są 

oddawane. 

Segregacja przeprowadzana jest bezpłatnie - na terenach wiejskich w systemie workowym raz 

na 2 miesiące. W skład odpadów segregowanych wchodzi : szkło, plastik, papier. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła się z zapytaniem, czy umowę będzie moŜna 

zmienić jeŜeli okaŜe się, Ŝe w gospodarstwie domowym zamieszkuje mniej domowników, a 

tym samym jest mniejsza ilość śmieci ? 

 

- Bernard Gąsior – poinformował, Ŝe zawsze moŜna dokonać zmiany w zapisie umowy. 

 

W związku z tym, ze nie zgłoszono innych uwag, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl – powitał serdecznie przedstawicieli firmy Altvater Sulo oraz zwrócił się z prośbą o 

przedstawienie oferty na świadczenie usług. 

 

- Antoni Górski – poinformował, Ŝe firma od początku swojego powstania działała pod nazwą 

Altvater Sulo, później Altvater Sulo Polska, obecnie Sulo. Logo firmy docelowo będzie 

jeszcze zmienione na VEOLIA. 

W roku 2002 firma przedstawiała juŜ Gminie Lubrza ofertę na świadczenie usług wywozu 

śmieci, rozmowy zostały zawieszone do dnia dzisiejszego. 

Firma przygotowana jest na obsługę klienta w pełnym zakresie, od odpadów 

niesegregowanych przez wszystkie surowce, które podlegają recyklingowi, oraz odpady 

niebezpieczne, poprodukcyjne, świetlówki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe itp. 

Cena na świadczenie usług zaleŜy głównie od ilości spisanych umów z klientami.  

Gminy sąsiednie ( Korfantów, Łambinowice, Kamiennik ) obsługiwane są za cenę 12 zł          

( brutto) od pojemnika 120 l. 

Odpady komunalne z okolicznych miejscowości składowane są na miejskim wysypisku 

śmieci w Prudniku. 

Firma udostępnia swoim klientom bezpłatny pojemnik w zaleŜności od potrzeb, a 
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częstotliwość wywozu określa regulamin Rady Gminy ( zazwyczaj nie rzadziej niŜ raz w 

miesiącu z nieruchomości w której zamieszkują 2 osoby) 

Nie wystawienie pojemnika w dniu wywozu śmieci ( wg harmonogramu) nie zwalnia 

„zleceniodawcy” z obowiązku uregulowania naleŜności za ten wywóz. 

Zbiórka selektywna prowadzona jest w dwóch systemach, tzn. pojemnikowym  ( głównie 

wśród skupisk ludzi od 600 – 1100 – wspólnoty mieszkaniowe, osiedla domków 

jednorodzinnych ) i workowym ( prowadzony na obiektach jednorodzinnych). 

Problem z ewentualnymi dłuŜnikami jest w gestii firmy, poniewaŜ umowy zawierane są 

między firmą a klientem indywidualnym. Zazwyczaj długi ściąga firma windykacyjna. Gdyby 

umowa na świadczenie usług podpisana była z gminą ( po przeprowadzeniu wcześniej 

referendum) wówczas problem z dłuŜnikami leŜałby po stronie gminy. 

 

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

zabierane są równieŜ pojemniki z odpadami zabronionymi np. gruz ? 

 

- Antoni Górski – wyjaśnił, Ŝe umowa jasno określa, jakich odpadów nie wolno wyrzucać. 

Pojemnik z takim odpadem zostanie zabrany. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, wówczas 

klientowi proponuje się cenę dwukrotnie wyŜszą.  

Klient zawsze moŜe zwrócić się do firmy o udostępnienie specjalnego kontenera np. na gruz 

podczas przeprowadzanego remontu. 

 

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

jaki jest koszt wywozu kontenera do 3,5 t. 

 

− Antoni Górski – wyjaśnił, iŜ koszt wywozu uzaleŜniony jest od trasy plus cena na 

wysypisku śmieci ( zazwyczaj jest to cena od 30 – 60 zł/ 1 t). 

 

− Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem, jak wyglądałaby 

forma zapłaty za usługę. 

 

− Antoni Górski – wyjaśnił, Ŝe kaŜdy klient otrzymuje ksiąŜeczkę opłat, pieniądze moŜna 

wpłacać w banku, bezpośrednio na konto lub u sołtysa - jeśli wyrazi zgodę, wówczas  

podpisana byłaby odrębna umowa – zlecenie. KaŜdy klient posiada osobne konto bankowe. 

 

− Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy za odpady wielkogabarytowe 
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byłaby inna opłata ? 
 
 
− Antoni Górski – poinformował, Ŝe odpady wielkogabarytowe są droŜsze, poniewaŜ ich 

cena na wysypisku śmieci jest dwukrotnie wyŜsza. 

 

− Zenon Drabik – zwrócił się z zapytaniem, czy zbiórka selektywna prowadzona jest 

bezpłatnie ? 

 

− Antoni Górski – poinformował, Ŝe zbiórka selektywna jest bezpłatna, natomiast jest 

symboliczna opłata za worki (ujęta jest w cenie ogólnej za odbiór odpadów). Natomiast 

odpady elektryczne ( pralki, odkurzacze, itp. ) odbierane są bezpłatnie, poniewaŜ wynika to z 

przepisów ustawy. 

Dodatkową usługą odpłatną jest odbiór baterii oraz lekarstw. 

 

− Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka byłaby realna cena odbioru 

pojemników 120 l ? 

 

− Antonii Górski – poinformował, Ŝe cena byłaby porównywalna do cen przedstawionych 

przez poprzednie firmy, tzn. ok 12 zł ( brutto). 

 

− Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem, kto pokrywa koszty remontu 

zniszczonych pojemników ? 

 

− Antoni Górski – poinformował, Ŝe wszystkie naprawy związane z normalną eksploatacją 

wykonywane są na koszt firmy ( koszty te ujęte są po części w cenie ogólnej za usługę). 

Natomiast uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwą eksploatację ( np. podpalenia) 

naprawiane są po części na koszt klienta. Wszystkie pojemniki dodatkowo są ubezpieczone. 

 

− Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem jak będzie wyglądała sytuacja jeśli 

jednorazowo będzie do odebrania więcej śmieci, np. po uroczystości rodzinnej, itp. ? 

 

- Antonii Górski – wyjaśnił, iŜ o takich sytuacjach naleŜy zwrócić się do firmy, wówczas 

dostarczone będą specjalne worki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem tylko na odpady 

komunalne, cena ok. 7,50 zł (brutto). 
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W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag w dyskusji, przewodniczący obrad sesji 

podziękował gościom za przybycie i przedstawienie powyŜszych informacji a następnie 

ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad 6 

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

pomiędzy sesjami : 

 „W dniu 04.07.2008r. do Rady Gminy wpłynęło zaŜalenie na pracę urzędu w związku 

z brakiem odpowiedzi na złoŜony wniosek w dniu 10.01.2008r. o udzielenie informacji 

publicznej. ZaŜalenie złoŜyło Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA, realizująca projekt 

„Monitoring i wsparcie wdraŜania krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. ZaŜalenie zostało wycofane pismem 

z dnia 23.07.2008r. w wyniku niedostarczenia listu poleconego przez urząd pocztowy w 

Szczecinie, do którego złoŜona została reklamacja. 

 W dniu 04.07.2008r. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej – dot. 

umorzenia postępowania nadzorczego w przedmiocie uchwały nr XIII/98/08 Rady Gminy 

Lubrza z dnia 30.04.2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2008r. - w 

związku z dostarczeniem uchwały nr XIV/110/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 

2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r., postępowanie 

uznane zostało za bezprzedmiotowe. 

 W dniu 17.07.2008r. wystosowane zostało pismo do Redakcji Dziennika Urzędowego 

w Opolu w sprawie skorygowania błędów technicznych, które wystąpiły w uchwale Rady 

Gminy Lubrza Nr XIV/98/08 z dnia 30.06.2008r. w sprawie zasad udzielania stypendium 

Wójta Gminy Lubrza – tzn. w par. 7 i 9 wyszczególniono omyłkowo punkty a powinny być 

ustępy. 

 W dniu 28.07.2008r. wpłynęła uchwała Kolegium RIO w sprawie zgodności z prawem 

uchwały nr XIV/113/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30.06.2008r. w sprawie ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, 

zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze incasa, określenia incasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia za incaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza – w par. 2 

ust. 1 zamiast wyrazu „opłaty skarbowej” winno być „opłaty targowej” oraz w  par.7 zapis w 

terminie” winien brzmieć „z terminem”. Uchwała z naniesionymi poprawkami głosowana 

będzie na dzisiejszej sesji. 
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W dniu 06 sierpnia wystąpiłem do Redakcji Dziennika Urzędowego w Opolu o wycofanie 

w/w z publikacji.  

 W dniu 28.07.2008r.  wpłynęła uchwała Kolegium RIO w sprawie zgodności z 

prawem uchwały nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 02.07.2008r. w sprawie 

uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. Nakazano usunięcie nieprawidłowości poprzez 

dokonanie nowelizacji załączników nr 11 - „Wieloletni program Inwestycyjny Gminy Lubrza 

na 2008r.” oraz nr 12 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków 

pochodzących z funduszów strukturalnych na 2008r.” Nakazano usunięcie nieprawidłowości 

do dnia 18.07.2008r. 

W związku z powyŜszym w dniu 30.07.2008r. wystąpiłem z wnioskiem do RIO o 

przesunięcie terminu na  05.09.2008r. - wniosek rozpatrzony został pozytywnie. 

 W dniu 28.07.2008r.  wpłynęła uchwała Kolegium RIO w sprawie zgodności z 

prawem uchwały nr XIV/110/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30.06.2008r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. - w dziale 600 dochody bieŜące 

nazwane zostały dochodami majątkowymi. Nie stwierdzono niewaŜności uchwały, wskazano 

natomiast, Ŝe podjęta została z nieistotnym naruszeniem prawa. 

 W dniu 20 lipca br. uczestniczyłem w festynie odpustowym w PręŜynce, który był 

połączony z uroczystością 50 – lecia powstania biblioteki publicznej. Otwarty został Wiejski 

Dom Kultury po przeprowadzeniu gruntownego remontu. 

 W dniu 3 sierpnia br. uczestniczyłem w uroczystości 40 - lecia powstania biblioteki 

publicznej w Olszynce.  

 W dniu 04 września br. wpłynęło do wiadomości pismo pracowników administracji i 

obsługi  Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy o podwyŜszenie pensji”. 

 

Ad 7. 

 

Informację o pracy Wójt Gminy między sesjami przedstawił Wójt Gminy – mgr Stanisław 

Jędrusik. 

 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

Analiza wykonania budŜetu Gminy Lubrza za I półrocze 2008r. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31 sierpnia 2008r. Informacja o wykonaniu 
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budŜetu gminy Lubrza za I półrocze 2008r. została przekazana Radzie Gminy oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

 

− Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr 291/2008 z 

dnia   3 września 2008r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008r. - stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9. 

Interpelacje radnych. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad 10  

 

− Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – poruszył sprawę wywozu odpadów 

komunalnych – zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie 

Gminy Lubrza, w gospodarstwie domowym liczącym do 2 osób wywóz pojemników 110 l 

odbywa się nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu, natomiast w gospodarstwie liczącym 

powyŜej 2 osób – nie rzadziej niŜ 2 razy w miesiącu. Przypomniał, Ŝe zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Nr XI/77/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza, opłaty za 

odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych segregowanych odbieranych w 

pojemnikach 110 l wynosi 5 zł ( brutto), w pojemnikach 110 l – 64 zł ( brutto), natomiast 

za kontener KP – 7 – 314 zł  (brutto) – takie stawki obowiązują w przypadku gdyby 

usługodawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

 

- Robert Trzyna – radny – zwrócił uwagę Ŝe ZGKiM w Lubrzy nie dysponuje pojemnikami 

110 l, poza tym do ich przewozu trzeba byłoby zakupić odpowiedni sprzęt. 

 

Ad 11 

Podjęcie uchwał : 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

− Nr XVI/118/08 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze incasa, 
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określenia incasentów i wysokości ich wynagradzania za incaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gminy Lubrza. 

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

 

− Nr XVI/119/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. 

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

 

− Nr XVI/120/08 w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi. 

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

 

− Nr XVI/121/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy 

miejscowości Nowy Browiniec. 

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

 

− Nr XVI/122/08 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy 

miejscowości Dytmarów” 

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

 

− Nr XVI/123/08 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała przyjęta została przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”( głosowało 15 

radnych). 

 

− Nr XVI/124/08 zmieniające w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2008r. 

Uchwała przyjęta została przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”( głosowało 15 

radnych). 

− Nr XVI/125/08 w sprawie udzielenia poręczenia zobowiązań wynikających z umowy 

zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą 

Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76. 

Uchwała przyjęta została przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”( głosowało 15 

radnych). 

 

− Nr XVI/126/08 w sprawie wyraŜenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego 

Pubklicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup 

celem przekształcenia. 
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Uchwała przyjęta została przy 11 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 

 

Podjęta w p. 11 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

Odpowiedzi na interpelacje radnych : 

 

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

zgłoszone na sesji w dniu 30 czerwca 2008r. 

 

1.„Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie zbiorników przeciwpoŜarowych na terenie 

gminy Lubrza” ( interpelacja zgłoszona przez radnego Stanisława Aleksandrowicza) – 

Utrzymanie zbiorników przeciwpoŜarowych naleŜy do poszczególnych jednostek OSP na 

terenie własnego działania. Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem zbiorników 

przeciwpoŜarowych naleŜy do gminy. 

 

2.dot. zagroŜenia poŜarowego w pomieszczeniach strychowych Domu Kultury w Skrzypcu 

przez niedopałki papierosów pozostawianych przez uŜytkowników (interpelacja zgłoszona 

przez radnego Zenona Drabika w imieniu mieszkańców wsi Skrzypiec) – Informuje się, Ŝe 

lokatorzy zamieszkujący w lokalu znajdującym się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w 

Skrzypcu zostali pouczeni o postępowaniu i zasadach bezpieczeństwa dotyczących uŜywania 

otwartego ognia na uŜytkowanym przez nich strychu. Drzwi strychu zostały zaopatrzone w 

zamknięcie, aby zapobiec korzystaniu z pomieszczeń strychowych przez osoby postronne. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, kto jest odpowiedzialny za 

zabezpieczenie zbiorników przeciwpoŜarowych w miejscowościach gdzie nie ma jednostki 

OSP ? 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, Ŝe wszystkie jednostki OSP odpowiadają za  
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teren swojego działania, np. wieś Jasiona podlega pod jednostkę OSP Lubrza, miejscowości 

Skrzypiec, KrzyŜkowice - podlegają pod jednostkę OSP Dytnarów, natomiast Olszynka, 

Słoków, Laskowice – podlegają pod jednostkę OSP Nowy Browiniec. Zlikwidowana została 

jednostka w Laskowicach, dlatego teŜ podczas najbliŜszego Walnego Zgromadzenia 

Jednostek OSP, ustalony zostanie nowy podział terytorialny działania jednostek. 

 

Ad. 12 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwróci uwagę, iŜ w dalszym ciągu nie została 

naprawiona załamana pokrywa na studzience w Skrzypcu, mimo, Ŝe zgłoszenie było juŜ od 

miesiąca. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, Ŝe o załamanej studzience został 

poinformowany w ubiegłym tygodniu, studzienka zostanie naprawiona na pewno w 

przyszłym tygodniu. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – złoŜył WNIOSEK w 

imieniu Pana Zbigniewa Twardowskiego o przesunięcie kontenera, znajdującego się przy jego 

posesji w inne miejsce ze względu na uciąŜliwy zapach. Prawdopodobnie trzykrotnie 

wykonywane były w tej sprawie telefony do Zakładu Gospodarki Komunalnej, niestety nikt 

telefonu nie odbierał . 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, iŜ o usytuowaniu kontenera decyduje 

Sołtys i Rada Sołecka w porozumieniu z Zakładem. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się z prośbą aby mieszkańcy zgłaszali 

osobiście o powtarzających się negatywnych uwagach do konkretnych pracowników. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przedstawił wniosek Zarządu Powiatu Prudnik – 

propozycja rozwaŜenia moŜliwości partycypowania w kosztach remontu dróg powiatowych 

połoŜonych na terenie Gminy Lubrza. Powiat prudnicki ze względu na trudną sytuację 

finansową nie jest w stanie przeprowadzić remontów dróg z własnych środków finansowych, 

przeznaczonych na utrzymanie dróg. Obowiązujące przepisy umoŜliwiają jednostce 

samorządu terytorialnego udzielenie innej jednostce samorządu terytorialnego pomocy, w tym 

pomocy finansowej na realizację zadań o charakterze publicznym wzorem innych powiatów, 

jak np. powiat krapkowicki. Zarząd Powiatu przyjął zasadę, Ŝe w pierwszej kolejności 
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remontowane będą drogi na terenie tych gmin, które wyraŜą wolę 50 % partycypacji w 

kosztach remontu. 

 Dodał, Ŝe członek Zarządu Powiatu, który reprezentuje Gminę Lubrza nie konsultuje  

wielu spraw, od dłuŜszego czasu nawet nie uczestniczy w obradach sesji. Nasza gmina 

partycypuje w kosztach przy budowie chodników przy drogach powiatowych ale niestety nie 

stać nas finansowo jeszcze na udział w remontach dróg. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe przedstawiciele naszego 

samorządu, na czele z radnym – Stanisławem Aleksandrowiczem zdobyli II miejsce w 

wyścigach drezyn ręcznych organizowanych w Białej. W zawodach brało udział 5 zespołów. 

 

- Mieczysław Kras – radny – złoŜył WNIOSEK aby zaprosić na sesję Starostę Powiatu 

Prudnickiego w sprawie remontu dróg powiatowych. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 a zakończono o godz. 1510. 

 

WNIOSKI : 

1. Zaprosić na sesję Starostę Powiatu Prudnickiego w sprawie remontu dróg powiatowych. 

 

 

Protokołowała :        PRZEWODNICZĄCY 

mgr Alina Woehl                 Rady Gminy Lubrza 

                       Krzysztof Sobstyl 
 

 

 


