
Protokół nr XVIII/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 30 października 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, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 13 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 5 września 2008r. oraz z dnia 1 października 2008r. 

4.   Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy. 

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

6.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

7.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza oraz Wójta Gminy Lubrza  

      o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za rok 2007. 

8.   Interpelacje radnych. 

9.  Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał : 
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- w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza. 

- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości 

na terenie Gminy Lubrza. 

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członka ochotniczej straŜy 

poŜarnej, który uczestniczy w działaniach ratowniczych lub szkoleniach poŜarniczych 

organizowanych przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. 

- w sprawie wyraŜenia stanowiska dotyczącego likwidacji samodzielności Opolskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza. 

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

- w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubrza stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej 

poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku. 

- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

     11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     12.  Zapytania i wolne wnioski 

     13..  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego 

projektu uchwały, omawianego szczegółowo na posiedzeniach komisji : 

- w  sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2009 roku. 

 

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

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 13 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 5 września 2008r. oraz z dnia 1 października 2008r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokoły z sesji z dnia 5 września 2008r. oraz 

z dnia 1 października 2008r. przyjąć bez odczytywania. Wniosek poddany został pod 

głosowanie i przyjęty przez Radę „jednogłośnie”( głosowało 13 radnych). 
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Na salę obrad przybył radny – mgr inŜ. Leszek Srębacz ( obecnych na sali obrad 14 radnych) 

 

Ad. 4 

Informację na temat formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy – 

przedstawiła Kier OPS w Lubrzy – mgr Irena Stabryń. ( za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 

30 września 2008r.) 

 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje 

zadania zlecone Gminie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, jak równieŜ 

zadania własne Gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania Ośrodka 

realizowany jest w oparciu o: 

- ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm. 

- ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku Dz. U. Nr 139 poz. 992 z 

późn. zm. 

- ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. 

          Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróŜnicowane. Ich rodzaj i forma 

uzaleŜnione są od sytuacji prawnej oraz indywidualnej starającego się o pomoc. 

          Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania według następujących rozdziałów: 

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki tego zadania to opłacanie 

składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9% za niektóre osoby nie mające 

innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają świadczenie z pomocy społecznej lub 

świadczenie rodzinne, tj.: 

- zasiłek stały, 

- świadczenia pielęgnacyjne, 

Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 3 816,00 zł. 

 

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W tym 

rozdziale występują następujące formy pomocy: 
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w   ramach   zadań   zleconych: 

Wypłacane są zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie 

niezdolnej do pracy  z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŜeli jej dochód jest niŜszy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie 

pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności . JeŜeli jej dochód, jak równieŜ dochód na osobę w rodzinie są niŜsze 

od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Tą formą pomocy objęto 14 rodzin na kwotę 38 133,00 zł 

 

w ramach zadań własnych: 

Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z 

powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, moŜliwości utrzymania 

lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Tą pomocą objęto 47 rodzin na kwotę 68 619,62 zł 

Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji 

celowej jako dofinansowanie zadania własnego. 

- zasiłek celowy przyznawany jest osobie, albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej 

potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy a takŜe wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego- tą formą pomocy objęto 25 rodzin na kwotę 1 865,00 zł 

- z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 3 osoby na kwotę 

1 127,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia i 

długotrwałej choroby. 

Ponad to udzielono pomocy 100 dzieciom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak 

równieŜ przedszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę 

13 369 zł. 

- zasiłek celowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” przyznawany jest osobom na 

zakup Ŝywności. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin na kwotę 3 040,00 zł. 

 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotyczy wykonywania 

specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z art. 50 ust.7 ustawy o pomocy 

społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) na terenie gminy Lubrza. 

Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych 
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usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym: 

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia 

- pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia 

- rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu 

- pomoc  mieszkaniowa 

- zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i przywrócenie pełnej sprawności 

 

5. Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie doŜywiania, odpłatność za pobyt w 

Domach Pomocy Społecznej: 

 

- program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” - środki pochodzą z budŜetu państwa 

w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany 

zgodnie z Programem Wieloletnim - „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” – objęto 

doŜywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak równieŜ w 

przedszkolach z terenu Gminy Lubrza na kwotę 19 526,00 zł. 

 

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - zadaniem własnym gminy jest 

ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i 

bezdomnych  zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym 

Ŝyciu. 

Odpłatność miesięczna z pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniki Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana między 

dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych 

DPS-ów. Na ten cel Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości 9 732,08 zł i objął tą 

pomocą 2 osoby. 

 

6. Od 01 września 2008 r. Ośrodek przystąpił do pilotaŜowego programu „Uczeń na 

wsi”. Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez 

uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, mającymi stałe zameldowanie na 

terenie gminy liczącej do 50 tys. mieszkańców. Program realizowany jest na terenie 
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całego kraju. Jest to pomoc bezzwrotna dofinansowana ze środków Państwowego 

Funduszu Rodzin Osób Niepełnosprawnych. 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu moŜe obejmować 

następujące koszty: 

- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę 

- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub 

psychicznej (w tym wakacyjne obozy) 

- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) 

Kursów doszkalających w zakresie programu uczestnictwa oraz kursów językowych (w 

przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu 

mogą podlegać równieŜ koszty dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia) 

- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa 

moŜe obejmować dodatkowo następujące koszty: 

- opłaty za naukę (czesne) 

- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zameldowania) 

- dojazdów do szkoły 

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moŜe otrzymać uczeń 

niepełnosprawny, który: 

- posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

- pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej ( z 

wyłączeniem szkoły policealnej) 

 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie moŜe przekroczyć: 

- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum- kwoty 2 000,00 zł w ciągu 

jednego roku szkolnego 

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczenia czesnego- 

kwoty 3 000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego 

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat za 

naukę (czesnego)- kwoty 4 000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego. 
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ZADANIA ZLECONE 

 

Świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna. 

 

Jedną z form pomocy rodzinom są świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia       

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) oraz 

zaliczka alimentacyjna wypłacana osobie samotnie wychowującej dzieci, na które egzekucja 

świadczenia alimentacyjnego jest bezskuteczna zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 

roku o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 

Nr 86 poz. 732 z późn.zm.) 

 

1. zasiłki rodzinne (do lat 5 - 48,00 zł, od 5 do 18 lat – 64,00 zł, powyŜej 18 do 21 lat 

jeŜeli dziecko uczy się w szkole - 68,00 zł albo do 24 lat, jeŜeli dziecko uczy się w 

szkole lub w szkole wyŜszej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności),  

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

  

 - z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł), 

  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu,      

    wychowawczego (400 zł, przy niepełnym miesiącu 1/30 za kaŜdy dzień), 

  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł), 

  - z tytułu rodziny wielodzietnej (80 zł), 

  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( do lat 5 – 60 zł, powyŜej  

    5 roku Ŝycia – 80 zł), 

  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo (100 zł), 

  - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (z zamieszkaniem 90 zł,  

    na dojazdy 50 zł), 

Z tej formy pomocy na dzień dzisiejszy skorzystały 294 rodzin na kwotę 470 616 zł, tj.: 

 

2. zasiłki pielęgnacyjne (153 zł) – skorzystało 91 rodzin na kwotę 126 225 zł. 

 

3. świadczenie pielęgnacyjne  (420 zł)– skorzystało 8 rodzin na kwotę 24 360 zł. 
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4. zaliczka alimentacyjna ( gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 291,50 zł do 

583,00zł - do dwóch osób uprawnionych 170,00 zł miesięcznie, jeŜeli legitymuje się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności 250,00 zł 

miesięcznie; powyŜej dwóch osób uprawnionych 120,00 zł miesięcznie, jeŜeli legitymuje 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 170,00 zł miesięcznie; gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 

0,00 do 291,50 zł - do dwóch osób uprawnionych 300,00 zł miesięcznie, jeŜeli legitymuje 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 380,00 zł; powyŜej dwóch osób uprawnionych 250,00 zł miesięcznie, 

jeŜeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności 300,00 zł miesięcznie) – skorzystało 16 rodzin na kwotę 

57 700 zł. 

 

5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł) – skorzystało 38 rodzin na 

kwotę 38 000 zł. 

 

Od 01 października 2008 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 z późn.zm.) która jest 

nową formą pomocy i zastąpiła zaliczkę alimentacyjną.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej która jest 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeŜeli egzekucja  okazała się bezskuteczna. Za bezskuteczną 

egzekucję uwaŜa się egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano  pełnej naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących zobowiązań 

alimentacyjnych.  

 

Świadczenia przysługują do wysokości bieŜąco ustalonych alimentów, jednakŜe nie wyŜszej 

niŜ 500 zł, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę na duŜą liczbę przyznanych świadczeń rodzinnych, 

tj. aŜ 294 rodzin. Zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie gminy jest aŜ tyle ubogich 

mieszkańców ? 
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- mgr Irena Stabryń – kier PS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe te dane dotyczą liczby osób 

korzystających ze świadczenia. 

 

Ad. 5 

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

pomiędzy sesjami.  

 

„ W dniu 10 września br. przyjąłem delegację pracowników administracji i obsługi 

Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, która zwróciła się z prośbą o podwyŜszenie pensji. 

W uchwale podjętej na sesji w dniu 5 września br. wystąpił błąd podczas drukowania 

dodatkowego egzemplarza – dot. uchwały Nr XVI/118/08  Rady Gminy Lubrza  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 

wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza. 

Przy przygotowywaniu dodatkowego egzemplarza podlegającego wysłaniu do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu omyłkowo wydrukowana została robocza wersja uchwały a nie 

ta, którą radni omawiali i głosowali na Sesji – zawierająca w paragrafie 2 pkt. 1 słowa „opłaty 

skarbowej” zamiast „targowej”. 

W związku z powyŜszym Sekretarz Gminy i Przewodniczący Rady musieli złoŜyć stosowne 

wyjaśnienie zaistniałej pomyłki w RIO w Opolu.  

Wszystko odbywało się w piątek 5 września br. po sesji po godz. 1500. Aby wysłać uchwałę w 

tym samym dniu do RIO w pośpiechu nad jej przygotowaniem pracowało kilka osób.  

W dniu 14 września br. uczestniczyłem w uroczystości doŜynkowej w Polskim 

Browińcu. 

 W dniu 22 września br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu powiadomiła 

o toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie Uchwały Nr XVI/125/08 Rady Gminy 

Lubrza z dnia 5 września 2008r. 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. Sprawa skierowana została na 

Kolegium RIO celem podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

W dniu 30 września br. wpłynęła Uchwała Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nr 18/90/2008 z dnia 24.09.2008r. w sprawie zgodności z prawem 

Uchwały Nr XVI/125/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008r. w sprawie udzielenia 

poręczenia zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez zakład Gospodarki 
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Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. 

Kościuszki 76 - orzeczono jej niewaŜność. 

 W dniu 30 września br. wpłynęła Uchwała Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nr 18/94/2008 z dnia 24.09.2008r. w sprawie umorzenia 

postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 

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

W dniu 22 września br. wpłynęło pismo Związku Gmin RP - zaproszenie na IX 

Kongres Gmin Wiejskich. Z uwagi na zbyt duŜe koszty uczestnictwa z zaproszenia nie 

skorzystałem. 

Wpłynęła równieŜ pismo z Urzędu Skarbowego w Prudniku - informacja o złoŜonych 

przez radnych oświadczeniach majątkowych z wysokości osiągniętego dochodu za rok 2007 –

przedstawiona zostanie w kolejnym punkcie porządku obrad. ” 

 

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. 

 

 

Ad. 7 

Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za rok 2007. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – przedstawił informację o złoŜonych 

oświadczeniach majątkowych za rok 2007r. 

 

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym, 

radny jest zobowiązany do składania rocznego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest przyjmowania w/w oświadczeń, analiza oraz 

przesłanie drugich egzemplarzy właściwemu urzędowi skarbowemu tj. do Urzędu 

Skarbowego w Prudniku. 

Oświadczenia majątkowe z wysokości osiągniętego dochodu za rok 2007 wszyscy radni 

złoŜyli w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku.  
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W analizowanych oświadczeniach nie stwierdziłem Ŝadnych nieprawidłowości. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił analizę drugich egzemplarzy 

oświadczeń, przeprowadzoną przez Urząd Skarbowy, w których stwierdzono braki w 

oświadczeniach niŜej wymienionych radnych :  

- Krzysztof Sobstyl 
- Leszek Srębacz 
- Stanisław Pawłowski 
- Zenon Drabik 
- Robert Trzyna 
- Robert Smoleń 
- Ryszard Surmiak 
- Łukasz Hanusiak 
- Leopold Saska 
- Mieczysław Kras 
- Michał IŜyk 
- Ryszard Barczyk 
- Andrzej KałuŜa 
- Stanisław Aleksandrowicz. 
 

Szczegółowa informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Nie podjęto Ŝadnych działań związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Jawne 

informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych radnych (z wyłączeniem informacji o 

adresie zamieszkania ) są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – przedstawił informację na temat złoŜonych 

oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek 

podległych. 

 Stwierdzono, Ŝe wszystkie osoby wymienione w wykazach osób zobowiązanych do 

złoŜenia oświadczeń majątkowych przesłanych do Urzędu Skarbowego złoŜyły oświadczenia 

majątkowe. Stwierdzono, Ŝe po ustawowo kreślonym terminie złoŜone zostało oświadczenie 

majątkowe Pana Krzysztofa Barwieniec – Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Spraw 

Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Lubrzy, odwołanego ze stanowiska w dniu 

31.12.2007r. – oświadczenie majątkowe złoŜono w dniu 23.01.2008r. 

Pozostałe osoby zobowiązane do złoŜenia oświadczenia majątkowego złoŜyły je w terminie, 

co ustalono w oparciu o potwierdzenie wpływu datą umieszczoną na druku oświadczenia. 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 

Interpelacje radnych. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iŜ na sesji w dniu 

1 października br. zgłaszał wniosek o przygotowanie na najbliŜszą sesję zmiany do uchwały  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy Lubrza ( Uchwała 

Rady Gminy Lubrza nr III/17/07 z dnia 7.02.2007r.)  wprowadzając zapis, Ŝe odbiór odpadów 

z pojemników 120 l odbywa się 1 raz w miesiącu. 

Wniosek poparł równieŜ radny – Michał IŜyk, a pozostali radni przychylili się do zgłoszonej 

propozycji. Zwrócił się z zapytaniem dlaczego projekt uchwały zmieniającej nie został 

przygotowany na dzisiejszą sesję? 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w dalszej części obrad sesji. 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 9 

Nie zgłoszono głosów w dyskusji. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XVIII/127/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy 

Lubrza. 

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

 

- Nr XVIII/128/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 

z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z prośbą do dyr. ZGKiM – mgr Arkadiusza Winnik o 

przedstawienie proponowanych stawek opłat za odbiór odpadów. 
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- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe podwyŜka opłat za 

wywóz odpadów komunalnych związana jest ze wzrostem opłaty środowiskowej na 

wysypisku śmieci. 

Od przyszłego roku cena za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

gromadzonych w sposób selektywny będzie wynosiła : 

- przy kontenerach KP – 7 - będzie 6 zł brutto od osoby za jeden miesiąc ( było 5,50 zł), 

- za pojemnik 120 l będzie 9 zł brutto ( było ok. 5,00 zł). 

- za pojemnik 1100 l będzie 69,40 zł brutto ( było 64,20 zł) 

Ponadto od przyszłego roku planuje się przystąpić do innego systemu odbioru odpadów 

komunalnych tzn. na pojemniki indywidualne. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem od kiedy będzie obowiązywał 

indywidualny system odbioru odpadów komunalnych? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe po zatwierdzeniu budŜetu 

ZGKiM na rok 2009 ogłoszony zostanie przetarg na dostawę samochodu – śmieciarki w 

formie leasingu. Następnie zakupione zostaną pojemniki 120 l w zaleŜności od liczby osób 

które się zadeklarują. Nowy system odbioru odpadów komunalnych będzie mógł 

funkcjonować najwcześniej pod koniec miesiąca lutego 2009r. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób będzie prowadzona 

kontrola, czy w danym gospodarstwie odpady gromadzone są w sposób selektywny, czy teŜ 

nie ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe Zakład prowadzi 

dokumentację fotograficzną, którą sporządza w dniu zbiórki posegregowanych odpadów               

( zbiórka prowadzona jest zgodnie w wcześniej ustalonym harmonogramem). Zgodnie z 

obowiązującą uchwałą osoby, które nie segregują śmieci będą miały naliczoną wyŜszą stawkę 

za ich odbiór. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem czy byłaby moŜliwość osobno prowadzonej 

zbiórki popiołu w okresie zimowym ? 
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- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe w miejscowościach 

gdzie wprowadzony byłby indywidualny system odbioru śmieci, część kontenerów KP-7 

moŜna przystosować tylko do zbiórki popiołu. Koszt odbioru popiołu wliczony byłby juŜ w 

koszty odbioru pojemników 120 l. Na wysypisku śmieci cena za popiół nie jest wysoka, 

dlatego Zakład nie byłby za bardzo obciąŜony dodatkowymi kosztami. 

 

- Robert Smoleń – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wyglądałaby sytuacja odbioru śmieci 

ze szkół i przedszkoli ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe sytuacja będzie 

podobna jak w przypadku klientów indywidualnych, a wielkość pojemnika uzaleŜniona 

bedzie od potrzeb. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił się z zapytaniem do radcy 

prawnej UG – P. Anny Pusz, czy w punkcie porządku obrad sesji – „podjęcie uchwał”, jest 

moŜliwość udzielenia głosu osobie z publiczności.  

 

- radca prawny UG – mgr Anna Pusz – wyjaśniła, Ŝe w punkcie w którym podejmowane są 

uchwały, tylko radni mogą zabierać głos. 

 

- Ryszard Barczyk – radny – zwrócił uwagę, iŜ ZGKiM w Lubrzy w informacji przekazanej 

mieszkańcom Gminy zapewnia, iŜ proponowana cena 9 zł za wywóz jednego pojemnika 120 l 

jest o 40 % niŜsza niŜ proponują inne firmy konkurencyjne tj. 12 zł, a to nie do końca jest 

prawdą. 

Istnieje teŜ obawa, Ŝe przy tak niskiej cenie Zakład nie osiągnie dochodu pozwalającego na 

jego właściwe funkcjonowanie i gmina będzie musiała udzielić wsparcia finansowego w 

formie dotacji. 

Ponadto przedstawił sołtysom oraz przewodniczącym rad sołeckich informację o ilości 

wywiezionych kontenerów w poszczególnych miejscowościach w okresie od stycznia do 

września br., tj ( opracowaną w formie tabelarycznej przez ZGKiM): 

- Lubrza – 246 szt. ( w tym cmentarze – 8)  

- KrzyŜkowice – 31 szt. 

- Olszynka – 36 szt. ( w tym cmentarze – 5) 

- Jasiona - 48 szt. 
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- Dytmarów – 76 szt. ( w tym cmentarze – 12) 

- Skrzypiec – 58 szt. 

- Nowy Browiniec – 69 szt. 

- Słoków – 12 szt. 

- PręŜynka – 45 szt. 

- Trzebina – 111 szt. ( w tym cmentarze – 5) 

- Laskowice – 15 szt. 

- Dobroszewice - 8 szt. 

 

Zwrócił uwagę, Ŝe miejscowościach porównywalnych pod względem liczby mieszkańców, tj.  

Lubrzy i Trzebinie widać duŜą róŜnica wywiezionych kontenerów, dlatego teŜ lepszym 

rozwiązaniem rzeczywiście będzie indywidualna zbiórka odpadów. 

Poinformował równieŜ, iŜ w projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości(…) jest propozycja aby Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

częściowo umorzyć podatek od budowli słuŜących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę. 

Poza tym prawdopodobnie jeszcze w tym roku, przekazana będzie z budŜetu gminy dotacja 

dla ZGKiM w wys. 35 000 zł. NaleŜy się nad tym wszystkim dokładnie zastanowić. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad sesji poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XVIII/128/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za 

usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za”, 1 – „przeciw” i1 – „wstrzymującym się”. 

( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr XVIII/129/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 

ochotniczych straŜy poŜarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach poŜarniczych organizowanych przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe ustala się ekwiwalent 

pienięŜny w wysokości: 

1. 14,00 złotych za kaŜdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 

2. 7,00 złotych za kaŜdą godzinę udziału w szkoleniu poŜarniczym. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe w budŜecie Gminy są 

zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

 

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

 

- Nr XVIII/130/08 w sprawie wyraŜenia stanowiska dotyczącego likwidacji samodzielności 

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

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

 

- Nr XVIII/131/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta 

Gminy Lubrza. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy pieniądze na wypłatę stypendiów 

pochodzą z budŜetu Gminy? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe na wypłatę stypendiów dla 

uczniów w budŜecie Gminy zabezpieczone są środki w wys. 6.000 zł. 

 

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

 

- Nr XVIII/132/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił uwagę, Ŝe w projekcie uchwały, 

który przygotowany został na sesję a tym, który radny omawiali na komisjach są pewne 

róŜnice w załączniku nr 4 i 5 – „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008r.” i 

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych” – tzn.w p. 1 w zadaniu „modernizacja drogi gminnej nr 107 318” jest róŜnica 

w kwocie planowanych nakładów finansowych ( obecnie jest 1554 459 zł a radni w swoich 

projektach uchwał mają kwotę 1 144 213 zł). Ponadto brakuje dodatkowej strony z zadaniem 

pn. „I Festiwal Kultur Pogranicza”. 

Zwrócił się do Skarbnika Gminy o złoŜenie stosownych wyjaśnień powstałych rozbieŜności. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe dokumentacja na modernizację 

drogi w Trzebinie sporządzona była 2 lata temu i na dzień dzisiejszy wcześniejszy kosztorys 

jest nieaktualny. W miesiącu grudniu br. prawdopodobnie będą uruchomione środki z 

Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego i będziemy mogli ubiegać 

się o środki na realizację  w/w zadania. 

 W związku z powyŜszym zlecono opracowanie nowego kosztorysu, który jest wyŜszy od 

poprzedniego, stąd ta zmiana w uchwale. Realizacja zadania moŜe rozpocząć się juŜ w roku 

2009. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, Ŝe radni nie mają ostatniej strony 

załącznika z podsumowaniem. 

 

Poprawione załączniki do uchwały Nr XVIII/132/08 zostały przekazane radnym obecnym na 

sesji. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, iŜ w związku z powstałym zamieszaniem wątpliwe 

jest, czy projekt uchwały powinien być głosowany na dzisiejszej sesji. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe zmiana w uchwale dot. kwoty na 

modernizację drogi w Trzebinie. Wcześniejszy kosztorys utracił swoją waŜność, dlatego 

trzeba było go uaktualnić. Kolejna sesja planowana jest dopiero w grudniu, dlatego teŜ 

istnieje obawa, Ŝe moŜemy nie zdąŜyć ze złoŜeniem wniosku -  nabory wniosków 

uruchomione będą równieŜ w grudniu. Udział własny Gminy realizacji zadania to 15 % całej 

inwestycji, czyli ok. 250 tys. zł – nie jest to duŜa kwota w porównaniu do całej inwestycji i to 

trzeba wykorzystać. Ta droga jest bardzo potrzebna dla mieszkańców wsi, była juŜ w planie w 

latach ubiegłych, ale niestety nabory wniosków o środki unijne cały czas przesuwały się w 

czasie. 

Zmiany kosztorysu wynikły dopiero 2 dni przed sesją, juŜ po komisjach, dlatego teŜ nie było 

moŜliwości aby radnych o tych zmianach poinformować. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił uwagę, iŜ zasadne jest podjęcie 

uchwały na dzisiejszej sesji. Natomiast zwrócił uwagę aby nie dochodziło do podobnych 

sytuacji. Jakiekolwiek zmiany w uchwałach naleŜy zgłosić choćby przed samą sesją. 
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W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, Przewodniczący obrad sesji poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XVIII/132/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

Gminy na 2008r. 

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” i1 – „wstrzymującym się”. ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Nr XVIII/133/08 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubrza stawki opłaty od posiadania 

psów, sposobu jej poboru, terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iŜ ustala się roczną 

stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Lubrza  w wys. 20 zł od jednego psa. 

Opłaty nie pobiera się od właściciela psa z tytułu posiadania jednego psa utrzymywanego do 

pilnowania budynku mieszkalnego nie wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, Ŝe w odróŜnieniu od opłaty 

targowej, która jest obligatoryjna dla wszystkich gmin, podjęcie w/w uchwały jest 

obowiązkiem fakultatywnym. Rada Gminy moŜe ale nie musi jej podejmować. Jeśli uchwała 

zostanie podjęta, to będzie musiała być realizowana, co oznacza Ŝe pobór opłaty od 

posiadania psa będzie musiał być egzekwowany. 

Zarówno egzekucja opłaty targowej jak i opłaty od posiadania psa na terenie naszej Gminy 

jest znikoma. 

Jeśli chodzi o opłatę targową, musi być ona pobierana nawet jeśli handel odbywa się na 

terenie prywatnym. Opłacie podlega sama czynność a nie miejsce. 

Inkasentami opłaty targowej są sołtysi, którzy mają określoną prowizję i powinna ona być 

pobierana, poniewaŜ stanowi dochód do budŜetu Gminy.  

W przypadku podjęcia uchwały od posiadania psa, równieŜ inkasentami byliby sołtysi, 

poniewaŜ są organem pomocniczym Gminy. Egzekucja opłaty polegałaby na wydaniu 

postanowień właścicielowi psa, zgodnie z wcześniej sporządzoną przez sołtysa listą. Decyzja 

o wprowadzeniu opłaty od posiadania psa naleŜy do właściwości  Rady Gminy. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe jeśli w/w uchwała nie byłaby egzekwowana to 

niezasadne jest jej podejmowanie. Natomiast koniecznie trzeba byłoby rozwiązać problem z 

bezpańsko wałęsającymi się psami. 
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W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad sesji - Krzysztof 

Sobstyl – poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XVIII/133/08 w sprawie ustalenia na 

terenie Gminy Lubrza stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru, terminu 

płatności oraz zwolnień z tego podatku. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 14 głosach „przeciw” uchwała nie została 

podjęta. ( głosowało 14 radnych). 

 

 W związku z powyŜszym zmieniona została numeracja kolejnych uchwał. 

 

- Nr XVIII/133/08  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od 

podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do 

wymiaru i poboru podatku. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały, 

który radni omawiali na posiedzeniach komisji był zapis, który zrównywał opłatę za garaŜe 

wolnostojące z budynkami pozostałymi ( szopy, stodoły, itp.) – było to błędne sformuowanie. 

Dlatego teŜ poprawiony został zapis w uchwale - wyszczególniono osobno opłatę za garaŜe 

wolnostojące – 5 zł za 1m2 oraz osobno budynki pozostałe zajęte przez osoby fizyczne na 

potrzeby własne, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na kwotę 3,35 zł      

( jest to symboliczna podwyŜka o 0,05 zł). Zmieniony została równieŜ treść § 3 – dodano 

wyjaśnienie, Ŝe zróŜnicowane stawki podatku od nieruchomości stanowią pomoc dla 

przedsiębiorcy de minimis. Taki zapis wynika z obowiązujących przepisów prawa. W tym 

przypadku chodzi o częściowe zwolnienie dla ZGKiM z podatku od budowli słuŜących 

zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę tj. do 0,5% ich wartości. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, Ŝe kwota o jaką 

zmniejszony zostanie podatek dla ZGKiM moŜe być np. wykorzystany na zakup pojemników 

120 l w przypadku przejścia na indywidualny system zbiórki odpadów. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – dodał, Ŝe środki, które miałyby być 

przeznaczone na zapłacenie podatku będą wykorzystane na potrzeby związane z działalnością 

Zakładu, np. na zakup pojemników 120 l jeśli będzie taka potrzeba.  
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Jeśli na przyszły rok stawka zostanie podtrzymana, to Zakład będzie mógł np. zaproponować 

niŜszą stawkę za pobór wody. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, Ŝe Zakład płacił podatek od 

budowli słuŜących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę w wys. 75 000 zł rocznie. Po podjęciu 

w/w uchwały podatek ten zmniejszony zostanie do kwoty 18 000 zł. Jest to zwolnienie 

typowe, podobnie jak w innych gminach, poniewaŜ cały wodociąg jest własnością Gminy. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zaproponował, aby pieniądze, które Zakład zaoszczędzi dzięki  

zwolnieniu z podatku, przeznaczone zostały na konkretny cel. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zapewnił, Ŝe te pieniądze na pewno przeznaczone 

zostaną na konkretny cel związany z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej. 

 

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

Sobstyl poddał pod głosowanie uchwałę Nr XVIII/133/08  w sprawie wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących 

wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku, która przyjęta została przy    

11 głosach „za” i 1 – „przeciw” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XVIII/134/08 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącego podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2009r. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe w projekcie uchwały 

obniŜa się średnią cenę Ŝyta za pierwsze trzy kwartały 2008r. ogłoszoną w komunikacie 

Prezesa GUS z dnia 17 października 2008r. z kwoty 55,80 za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1 dt. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zgłosił WNIOSEK aby obniŜyć cenę 1 q Ŝyta do kwoty 35,52 zł. 

( jest to średnia cena skupu Ŝyta z pierwszych trzech kwartałów 2006). Dodał, Ŝe jest to realna 

cena przy naliczaniu podatku rolnego na rok 2008, poniewaŜ cena płodów rolnych jest na 

poziomie roku 1997r. 
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- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – złoŜył WNIOSEK aby  

obniŜyć cenę 1 q Ŝyta do kwoty 48,00 zł. 

 

- mgr Łukasz Hanusiak – radny - złoŜył WNIOSEK aby obniŜyć cenę 1 q Ŝyta do kwoty 

44,00 zł. 

 

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

Sobstyl, ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – zwróciła się do radnych o rozsądne 

rozwaŜenie proponowanych stawek za 1 q Ŝyta pod względem ekonomicznym. ObniŜając 

cenę 1 q Ŝyta z max. 55,80 zł do 50 zł, to dochód do budŜetu będzie mniejszy o ponad 

137 000 zł. Poza tym obniŜając cenę 1 q Ŝyta, gmina ponosi tego konsekwencje przy 

naliczaniu subwencji wyrównawczej. Proponowana stawka 35,52 zł jest zatrwaŜająca, 

poniewaŜ ceny materiałów i usług na rynku są coraz wyŜsze. MoŜe okazać się, Ŝe nie będzie 

moŜna zaplanować wielu zadań w poszczególnych miejscowościach, poniewaŜ nie będzie 

pieniędzy na ich realizację. 

Jednym ze składników dochodów gminy są podatki, nie podnosi się za duŜo podatku od 

nieruchomości, nie moŜna teŜ róŜnicować w znaczny sposób mieszkańców prowadzących 

gospodarstwa rolne od pozostałych. 

DuŜy udział w dochodach Gminy ma podatek rolny, choć to nie stanowi większości ( nawet 

nie jest to połowa). Przy zbyt niskiej cenie za 1 q Ŝyta, która jest podstawą naliczenia podatku 

rolnego, gmina nie będzie mogła funkcjonować bez konieczności zaciągnięcia kredytu. W 

skład kosztów działania urzędu nie wchodzą tylko płace, to równieŜ inne zadania zlecone 

gminom. NaleŜy wziąć pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców Gminy. 

 

- Ryszard Surmiak – zwrócił uwagę, rolnicy aby móc prowadzić działalność i utrzymać 

rodziny, równieŜ muszą zaciągać kredyty. Dawniej gmina Lubrza była prawie w 100 % 

rolnicza, jeśli teraz rolników jest mniej niŜ 50 % to oznacza, Ŝe nie wytrzymali tych 

wszystkich obciąŜeń jakim jest min. podatek rolny. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe dochód Gminy z tytułu podatku rolnego 

stanowi 36 % natomiast od pozostałych osób fizycznych ponad 60 %. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwróci się do radcy prawnego UG – P. mgr Anny Pusz 

o wyjaśnienie procedury głosowania nad zgłoszonymi przez radnych wnioskami.  

 

- mgr Anna Pusz – radca prawny UG – wyjaśniła, ze zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie 

gminnym uchwały Rady Gminy zapadają zwykła większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe ustawa stanowi 

inaczej. 

W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, 

zgłoszony przez radnego R. Surmiaka z proponowaną stawką ceny 1 q Ŝyta – 35, 52 zł i 

kolejno następne, tj. z proponowaną stawką 44,00 zł, 48,00 zł i 50,00 zł 

 

Po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień odnośnie procedury głosowania zgłoszonych przez 

radnych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl poddał pod głosowanie 

wniosek najdalej idący  z proponowaną stawką 35,52 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 2 głosach „za”, 10 – „przeciw” i 2 – 

„wstrzymujących się” wniosek został odrzucony. 

 

W dalszej kolejności poddany został pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego – 

Łukasza Hanusiaka z proponowaną stawką 44,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 1 głosie „za”, 9 – „przeciw” i 4 – 

„wstrzymujących się” wniosek został odrzucony. 

 

W dalszej kolejności poddany został pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego – 

Ryszarda Barczyka z proponowaną stawką 48,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 5 głosach „za”, 4 – „przeciw” i 4 – 

„wstrzymujących się” wniosek został przyjęty. ( głosowało 13 radnych) 

 

W związku z powyŜszym przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XVIII/134/08 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta 

stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009r. z naniesioną zmianą przy 

określeniu średniej ceny Ŝyta tj. stawką 48.00 zł za 1 q. 
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Uchwała przyjęta została przy 5 głosach „za”, 4 – „przeciw” i 4 – „wstrzymujących się”          

( głosowało 13 radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 14 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

Podjęte przez Radę uchwały stanowią załączniki do protokołu.   

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe na sesji w dniu 

5września br. interpelacji.nie zgłoszono.   

 

- mgr Arkadiusz Winnik – udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego – 

Ryszarda Barczyka na sesji w dniu dzisiejszym. 

Poinformował, Ŝe zmiana do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie  gminy Lubrza, polegająca na wprowadzeniu zapisu, Ŝe odbiór odpadów z 

pojemników 120 l będzie odbywać się 1 raz w miesiącu, na pewno przygotowana zostanie na 

najbliŜszą sesję. JednakŜe wcześniej naleŜy wystąpić do Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

z wnioskiem o wydanie opinii w powyŜszej sprawie. 

 

Ad. 12 

 

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

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o wystawienia zlecenia na montaŜ siatek 

przeciwśniegowych przy drodze powiatowej w KrzyŜkowicach. Właścicielem siatek jest 

sołectwo KrzyŜkowice. ( wniosek skierowany do inspektora UG – Ryszarda Mikołajów) 

 

2. Zmienić ustawienie czujników lamp przydroŜnych – aby wieczorem zapalały się wcześniej, 

natomiast rano gasiły później. ( wniosek skierowany do inspektora UG – Władysława Panka) 

 

3. Oczyścić i udroŜnić rynnę  w budynku nr 49 w KrzyŜkowicach - rynna prawdopodobnie 

jest zatkana i w czasie opadów deszczu spływająca woda niszczy drzwi wejściowe do Klubu. 

( wniosek skierowany do dyr. ZGKiM w Lubrzy). 
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Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy moŜna wydać nakaz eksmisji lokatorom, którzy od 

dłuŜszego czasu nie zamieszkują w lokalu mieszkalnym i zalegają z opłatami za czynsz – dot. 

lokatorów budynku komunalnego w Nowym Browińcu? 

 

- mgr Anna Pusz – radca prawny UG – wyjaśniła, Ŝe w pierwszej kolejności do takich 

lokatorów naleŜy wystąpić z upomnieniem o zapłatę. Dwukrotne awizowane upomnienie 

traktowane jest jako doręczone. W dalszej kolejności moŜna skierować wniosek o nakaz 

eksmisji.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik –  dodał, Ŝe jeśli chodzi o eksmisję, to sprawa jest 

bardzo utrudniona jeśli w mieszkaniu znajdują się przedmioty osobiste.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwróci się z do radnego powiatowego – mgr inŜ. Piotra Hanusika o 

interwencję w Starostwie odnośnie odnowienia chodnika w Skrzypcu przy drodze powiatowej 

k/ byłego Przedszkola. Przypomniał, Ŝe odpowiedź Starosty w powyŜszej sprawie była bardzo 

wymijająca. Co prawda chodnik został oczyszczony z chwastów ale ponownie jest zarośnięty, 

a płytki połamane. Chodnik jest potrzebny, a nie był uŜytkowany właśnie z powodu 

zachwaszczenia.  

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – poruszył sprawę stypendium naukowego 

dla uczniów - zwróci uwagę, Ŝe kryteria dla uczniów w szkole podstawowej są bardzo 

wysokie, tj. 5,4 w porównaniu do gimnazjum gdzie jest 5,2. Do dnia dzisiejszego stypendia 

nie zostały wypłacone, a powinno się to odbyć uroczyście na apelu.  

Sprawa dróg powiatowych –  poinformował, Ŝe w związku z przyznanymi środkami z 

Programu Operacyjnego Współpracy Przygranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita na 

modernizacją drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice – Rylovka (Czechy), Powiat będzie 

musiał zaciągnąć kredyt w wys. ok. 10 mln. zł na realizację inwestycji. Dopiero po jej 

zakończeniu i końcowym rozliczeniu zwrócone zostanie ok. 7 mln. zł. Wartość inwestycji wg  

kosztorysu to kwota ok. 9 mln. zł , w tym udział własny powiatu 1,2 mln. zł.  

Dlatego teŜ wszelkie inne zadania związane z remontem dróg powiatowych będą bardzo 

ograniczone.  
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- Sekretarz Gminy – mgr Lila Gąsior – wyjaśniła, Ŝe po raz pierwszy podejmowana była 

uchwała w sprawie zasada udzielania stypendium Wójta dla uczniów. W treści uchwały, która 

podjęta była w czerwcu nie było zapisu, który wyróŜniałaby uczniów – absolwentów. Nie 

było podstawy do wypłacenia stypendiów dla absolwentów. Dlatego teŜ na dzisiejszej sesji 

wprowadzono zmianę do uchwały. Stypendia wręczone zostaną uczniom na pewno na 

uroczystym apelu. Jeśli chodzi o kryterium – średnią ocen 4,74 posiada ¼ uczniów, gdyby 

kryteria były niŜsze, wówczas kwota stypendium byłaby symboliczna.  

 

- Anna Kudłacz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Lubrzy – zwróciła uwagę, Ŝe dla 

uczniów, kończących szkołę podstawową ustalone jest kryterium, w którym średnia ocen 

wynosi min. 5,4 i dodatkowo z egzaminu końcowego min. 34 pkt. Wiele było takich uczniów, 

którzy spełniali tylko jedno z dwóch wymaganych kryteriów i nie kwalifikowali się do 

stypendium.  

 

- mgr Lilla Gąsior – Sekretarz Gminy – dodała, Ŝe regulamin przyznawania stypendium był 

konsultowany z dyrektorami szkół i na razie taki obowiązuje. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe lepiej jest przyznać stypendium wyŜsze, 

które jest bardziej motywujące do nauki w wys. np. 500 zł. MoŜna było przyznać stypendium 

50 uczniom gdyby  kryterium było obniŜone, ale byłyby to kwoty symboliczne 20 – 50 zł. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe dobrze byłoby skonsultować 

regulamin przyznawania stypendium dla uczniów równieŜ z działającą przy Radzie Gminy 

Komisją Wychowania Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. 

Ponadto złoŜył WNIOSEK aby zagospodarować pomieszczenie po byłej bibliotece w 

Dytmarowie na świetlicę wiejską. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe to zadanie jest juŜ ujęte w 

budŜecie na roku 2009. NaleŜy jeszcze zastanowić się nad właściwym przeznaczeniem 

pomieszczeń, poniewaŜ w tym budynku mieszkają lokatorzy i mogą mieć zastrzeŜenia. 

Sprawa przeznaczenia pomieszczeń po byłej bibliotece jest jeszcze do przedyskutowania. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił uwagę, iŜ osobiście miał inne 

zdanie odnośnie średniej ocen kwalifikującej do przyznania stypendium naukowego. Średnia 
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ocen uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum nie powinna być róŜnicowana.  Aby uzyskać 

średnią 5,4, uczeń musi posiadać przynajmniej 4 oceny „celujące”, dlatego powinna być na 

poziomie 5,2. W Szkole Podstawowej w Dytmarowie na 87 uczniów nikt nie uzyskał średniej 

ocen 5,4. 

 

- mgr Lilla Gasior – Sekretarz Gminy – wyjaśniła, Ŝe uczeń jeśli nie uzyska średniej 5,4 za 

wyniki w nauce, moŜe je uzyskać za wybitne osiągnięcia w sporcie, czy za działalność 

kulturalną, wygrywając np. konkursy na szczeblu wojewódzkim. Stypendium ma być 

motywacją do wytęŜonej pracy. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatu – Piotra Hanusika 

z zapytaniem jak wygląda sprawa planowanego remontu drogi powiatowej Prudnik – 

PręŜynka – Biała. Prawdopodobnie była na drugim miejscu w  harmonogramie remontu dróg 

a nawet do tej pory nie została połatana. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – wyjaśnił, iŜ rzeczywiście droga Prudnik 

– PręŜynka – Biała była na drugim miejscu w harmonogramie remontu dróg powiatowych, 

jednakŜe nie było moŜliwości na pozyskanie środków na jej modernizację z Programu 

Operacyjnego Współpracy Przygranicznej Republika Czeska- Rzeczypospolita. Wspomniana 

droga jak najbardziej kwalifikuje się do generalnego remontu. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego na najgorszym odcinku w/w 

drogi  przerwane zostało łatanie ubytków ? 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – wyjaśnił, Ŝe zniszczony odcinek drogi 

był w takim stanie, Ŝe nie było sensu go łatać, w takich miejscach koniecznie trzeba ułoŜyć 

nową nawierzchnię. Jeśli zrobiona zostanie porządnie jedna droga, to później sukcesywnie 

naprawiane będą następne. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył WNIOSEK aby na drodze 

powiatowej przy wjeździe do m. KrzyŜkowice załatać 2 duŜe ubytki w nawierzchni drogi. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się z prośbą do radnego powiatu – Piotra 

Hanusika o monitowanie sprawy przeprowadzenia koszenia poboczy przy drogach 
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powiatowych, jeszcze przed zimą. W tej sprawie wystosowane zostało pismo do Starosty ale 

do tej pory nie ma Ŝadnej odpowiedzi.  

Ponadto poinformował, Ŝe w ubiegłym roku gmina zwracała się do Starostwa o obniŜenie 

chodników na drodze powiatowej w Lubrzy przy wjeździe do posesji Pana Kornackiego, 

niestety mimo ponagleń do dnia dzisiejszego nie zostało zrobione. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – wyjaśnił, Ŝe do tej pory wszelkie sprawy 

dot. remontu dróg kierowane były bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego i nie wszystkie były omawiane na posiedzeniu Zarządu. Teraz jest juŜ inaczej i 

wszelkie sprawy tego typu analizowane są równieŜ przez Zarząd Powiatu. 

Natomiast jeŜeli chodzi o przygotowanie dróg do sezonu zimowego – obecnie trwają prace 

przy równaniu poboczy, co ma zapobiec gromadzeniu się wody, która zamarzając przyczynia 

się do niszczenia nawierzchni drogi. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła uwagę, iŜ Starostwo Powiatowe zorganizowało 

spotkanie z sołtysami, na którym pracownicy Wydz. Infrastruktury zapisywali jakie są 

potrzeby w poszczególnych miejscowościach. JeŜeli nie widać Ŝadnych efektów, nie było 

sensu organizować takiego spotkania. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem jakimi kryteriami kieruje się powiat przy 

wyborze ubytków do załatania ? Poinformował, Ŝe zgłaszane były duŜe ubytki na drodze 

powiatowej w Olszynce, które stanowią powaŜne zagroŜenie i niestety nie zostały załatane. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – wyjaśnił, Ŝe potrzeb jest naprawdę 

bardzo duŜo i niestety nie wszystkie od razu moŜna wykonać. 

 

- Michał IŜyk – radny – poruszył sprawę odbioru odpadów komunalnych przez firmy 

konkurencyjne – ZUK Prudnik zapewnia odbiór odpadów w zaleŜności od potrzeb np. 1 raz w 

miesiącu, ale jest to niezgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lubrza. W jaki sposób prowadzony będzie przez gminę nadzór, czy kontrola ? 

Ponadto złoŜył WNIOSEK o przycięcie konarów drzew przy drodze powiatowej Skrzypiec – 

Trzebina. 
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- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, Ŝe koniecznie przy drogach powiatowych trzeba 

byłoby przeprowadzić gruntowną przycinkę konarów drzew, poniewaŜ spadające suche 

gałęzie, zwłaszcza w czasie silnych wiatrów stwarzają powaŜne zagroŜenie na drodze. 

  

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe kontrola przestrzegania 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy leŜy w gestii Wójta Gminy, 

który moŜe w tym celu powołać specjalną komisję. 

 

- Anna Tuła – Nowacińska – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w KrzyŜkowicach – zwróciła 

się z zapytaniem w jaki sposób prowadzona będzie dokumentacja selektywnej zbiórki 

odpadów w budynku komunalnym nr 49 w KrzyŜkowicach, gdzie zamieszkuje kilka rodzin a 

worki z posegregowanymi odpadami ustawiane są na zewnątrz. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe w przypadku 

budynków wielorodzinnych trzeba będzie jeszcze ustalić w jaki sposób prowadzona będzie 

dokumentacja zbiórki selektywnej. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył WNIOSEK aby wystąpić do 

Starostwa Powiatowego w Prudniku o przeprowadzenie wycinki zadrzewień przy drodze 

powiatowej na odcinku Dytmarów – KrzyŜkowice. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1310. 

 

WNIOSKI : 

 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o wystawienia zlecenia na montaŜ siatek 

przeciwśniegowych przy drodze powiatowej w KrzyŜkowicach. Właścicielem siatek jest 

sołectwo KrzyŜkowice. (wniosek zgłoszony przez przewodniczącego RG – Krzysztofa 

Sobstla) 
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2. Zmienić ustawienie czujników lamp przydroŜnych– aby wieczorem zapalały się wcześniej, 

natomiast rano gasiły później. . (wniosek zgłoszony przez przewodniczącego RG – 

Krzysztofa Sobstla) 

 

3. Oczyścić i udroŜnić rynnę  w budynku nr 49 w KrzyŜkowicach - rynna prawdopodobnie 

jest zatkana i w czasie opadów deszczu spływająca woda niszczy drzwi wejściowe do Klubu.  

4. Zagospodarować pomieszczenie po byłej bibliotece w Dytmarowie na świetlicę wiejską      

( wniosek zgłoszony przez radnego – L. Srębacza) 

5. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o załatanie 2 duŜych ubytków na drodze   

   powiatowej przy wjeździe do m. KrzyŜkowice. 

6. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o przycięcie konarów drzew przy drodze  

    powiatowej Skrzypiec – Trzebina. 

7. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o przeprowadzenie wycinki zadrzewień  

   przy drodze powiatowej na odcinku Dytmarów – KrzyŜkowice. 

 

 

Protokołowała :       PRZEWODNICZĄCY 

mgr Alina Woehl       Rady Gminy Lubrza 

  Krzysztof Sobstyl 
     

        

              

 


