
Protokół nr XIX/2008 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 19 grudnia 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 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 października 2008r. 
4.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 

5.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

6.   Interpelacje radnych. 

7.  Dyskusja. 

8.  Podjęcie uchwał : 

- w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009r. 
- w sprawie przedłoŜenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2009r. 
- w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami  
   pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  
   na 2009r. 
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- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
   Gminy Lubrza. 
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i    
  Narkomanii na rok 2009. 
 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008r. 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. 
 
- w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Lubrza na lata 2008 – 2013. 

- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania. 
 
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw a takŜe wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009. 

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

9.  Uchwalenie budŜetu Gminy Lubrza na 2009r. 

     - odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 

     - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budŜetowej, 

     - odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców, 

     - głosowanie całej uchwały budŜetowej. 

     10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     11.  Zapytania i wolne wnioski 

     12..  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył wniosek aby z porządku obrad 

sesji wycofać projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza ( wprowadzić pod obrady na kolejnej sesji).  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez Radę jednogłośnie ( głosowało 14 

radnych).  
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 30 października 2008r. 

 

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

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

„jednogłośnie”( głosowało 14 radnych). 

 

Ad. 4 

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

pomiędzy sesjami.  

 

„ W dniu 3 listopada br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego dot. analizy oświadczeń 

majątkowych Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy – pismo stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 

W dniu 22 listopada 2008r. uczestniczyłem w uroczystości otwarcia Wiejskiego Domu 

Kultury w Skrzypcu. Budynek oddano do uŜytku po przeprowadzeniu kapitalnego remontu. 

W dniu 25 listopada 2008 roku uczestniczyłem w uroczystości „Złotych Godów”. 

Medale za długoletnie poŜycie małŜeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy.  

W dniu 24 listopada br. wpłynęło pismo Posła na Sejm RP Tomasza Garbowskiego –  

dot. podjętej przez Radę Gminy Lubrza uchwały w sprawie negatywnej opinii na temat 

likwidacji samodzielności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Niestety z uzyskanej odpowiedzi w tej sprawie od Ministra Zdrowia wyraźnie 

podkreślono, Ŝe projekt ustawy przewiduje powstanie siedmiu odrębnych publicznych 

instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. KaŜda z nowoutworzonych instytucji 

skupiać będzie co najmniej 10 % ogółu ubezpieczonych w Polsce, a na ich siedziby wskazano 

miasta będące stolicami Województw, z których pochodzi większość ubezpieczonych danej 

instytucji. 

W dniu 28 listopada br. otrzymałem do wiadomości pismo ZGKiM w Lubrzy 

skierowane do Wójta Gminy – dot. opłacenia faktury za najmem lokalu słuŜby zdrowia na 

mieszkanie dla rodziny powodziowej. Dotychczas koszty utrzymania pomieszczenia 

pokrywał Zakład – pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

W dniu 21 listopada br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

uchwała Kolegium RIO w Opolu w sprawie zgodności z prawem uchwały nr XVIII/133/08  

Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od 
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nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów 

formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku – orzeczono niewaŜność  zapisów 

paragrafów wyszczególnionych w piśmie, stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu. 

W dniu 1 grudnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu powiadomiła o 

toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały nr XVIII/132/08  Rady Gminy 

Lubrza z dnia 30 października 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

Gminy na 2008r.  i skierowaniu sprawy na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, celem podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego – pismo stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W dniu 9 grudnia br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

uchwała Kolegium RIO w Opolu w sprawie zgodności z prawem uchwały nr XVIII/132/08  

Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. – stwierdzono nieprawidłowości, których usunięcie 

wino nastąpić w terminie do 29 grudnia 2008r. w sposób wskazany w uzasadnieniu ( pismo 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Ponadto do Rady Gminy przekazane zostały Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego 

Narodzenia oraz Nowego Roku od przedstawicieli samorządu mieszkańców wsi 

KrzyŜkowice”. 

 

Ad. 5 

Interpelacje radnych. 

 

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

jaka kwotę zadłuŜone są budynki administrowane przez ZGKiM, GOKSiR oraz Oświatę. Ilu 

najemców zalega z opłatami. Co się zmieniło oraz jakie podjęto kroki od czasu ostatniej 

interpelacji  zgłoszonej na sesji w kwietniu ? 

 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w dalszej części obrad sesji oraz dodatkowo na 

piśmie. 

 

Ad. 6 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 6 do protokołu. 
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Ad. 7 i 8 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XIX/135/08 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009r. 

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

 

- Nr XIX/136/08 w sprawie przedłoŜenia planów pracy stałych komisji rady Gminy na 2009r. 

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

 

-Nr XIX/137/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 

2009r. 

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

 

- Nr XIX/138/08 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, iŜ Program Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii jest co roku identyczny . Organizacja np. wycieczek, 

czy innych imprez dla dzieci czy teŜ urządzanie placów zabaw nie ma nic wspólnego z 

profilaktyką alkoholową. Program ten powinien uwzględniać takŜe inne rzeczy. 

 

- Mieczysław Kras – radny – wyjaśnił, Ŝe z wycieczek, czy innych imprez korzystają właśnie 

dzieci z rodzin patologicznych, jest to pewna forma organizacji ich czasu wolnego. 

 

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

( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr XIX/139/08 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak równieŜ trybu ich pobierania. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie gościom zaproszonym 

zasadności podjęcia w/w uchwały. 
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- mgr Irena Stabryń – Kier OPS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe uchwała pozwoli na odciąŜenie 

finansowe gminy od odpłatności za Domy Pomocy Społecznej. Planowane jest wprowadzenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, poniewaŜ coraz więcej jest osób starszych 

pozbawionych opieki. Zapewnienie opieki specjalistycznej jest obowiązkowym zadaniem 

własnym gminy. Miesięczna odpłatność w Domu Pomocy Społecznej – tj. 1 800 zł./ 1 osoba. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe często ludzie starsi nie chcą przebywać w 

Domach Pomocy Społecznej. Dzięki tej uchwale Gmina będzie mogła zlecić prowadzenie 

usług opiekuńczych osobie z posiadanymi kwalifikacjami. 

 

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

 

- Nr XIX/140/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 

2008r. 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. 

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

 

- Nr XIX/141/08 w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Lubrza na lata 2008 – 2013. 

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

 

- Nr XIX/142/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a takŜe wysokość i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 
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- Nr XIX/143/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008r. 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”  ( głosowało 14 

radnych). 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 
Faktyczny skład Rady Gminy - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
 
Podjęte w p. 8 porządku obrad uchwały stanowią załącznik do protokołu. 
 

Ad. 9 

Uchwalenie budŜetu gminy na 2009r. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił się do P. Skarbnik Gminy – 

mgr Agnieszki Marszałek o wyjaśnienie zmian wprowadzonych do projektu uchwały            

Nr XIX/144/08 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 

2009. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, iŜ w projekcie uchwały 

wprowadzono następujące zmiany : 

- w § 5 – był zapis „ Deficyt budŜetu gminy w kwocie 628 914 zł pokryty zostanie 

przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wys.  509 914 zł” a 

powinno być – „Deficyt budŜetu gminy w kwocie 628 914 zł pokryty zostanie przychodami 

pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wys. 508 914 zł”. 

- w § 7 – był zapis „ Ustala się dotacje w kwocie 774 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”      

( bez podziału na przedmiotowe i podmiotowe). Zgodnie z uwagami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Opolu, rozdzielono tą samą kwotę dotacji na dwa rodzaje tzn. na 

przedmiotowe i podmiotowe. W związku z tym zmieniono zapis w § 7 - „ Ustala się dotacje : 

przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem 8a, podmiotowe – zgodnie z załącznikiem 8b na 

łączną kwotę 774 100 zł”. 

- w § 14 w p. 2 zmieniona została kwota planowanego deficytu na kwotę 508 914 zł, oraz 

dodano p. 3 dot. wyniku spłaty poŜyczek kredytów na 899 232 zł. 

PowyŜsze zmiany wyjaśniane były na posiedzeniach komisji merytorycznych . 

 

Ponadto wymieniono załączniki – nr 10 – „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Lubrza 

na 2008 „ oraz nr 11 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
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pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008r.”. Poprzedni załącznik obowiązywał na 

sesji październikowej. Na dzisiejszej sesji uchwalone zostały zmiany (uchwała nr 

XIX/143/08) dlatego teŜ do budŜetu dołącza się wersję aktualną.  

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl 

odczytał projekt uchwały nr XIX/144/08 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 

kalendarzowy 2009r. 

 

- Ryszard Barczyk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubrza – przedstawił uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 514/2008 z dnia 15 grudnia 

2008r. nt. opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu Gminy na 2009r. 

 

Skład Orzekający RIO w Opolu .opiniuje pozytywnie z uwagami przedłoŜony projekt 

uchwały budŜetowej Gminy Lubrza na 2009r. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do Przewodniczących Komisji 

o przedstawienie opinii dot. projektu budŜetu gminy na 2009r. 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, Ŝe komisja na 

posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2008r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 

2009r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie ( głosowało       

5 radnych). 

 

- Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji BudŜetowej - przedstawił stanowisko Komisji do 

projektu budŜetu : 

 Komisja na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2008r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu 

gminy na 2009r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie ( głosowało 5 

radnych ). 

 

- Mieczysław Kras – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska – 

poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2008r. szczegółowo analizowała 

projekt budŜetu gminy na 2009r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 
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Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie ( głosowało       
5 radnych ) 
 

- Leopold Saska – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Spraw Socjalnych – poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2008r. 

szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 2009r. zarówno po stronie dochodów jak 

i wydatków. 

Stanowisko Komisji : Komisja wydała opinię pozytywną „za” – jednogłośnie ( głosowało       
5 radnych) 
 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił się  do Wójta Gminy – mgr 

Stanisława Jędrusika o przedstawienie prognozy zobowiązań finansowych gminy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił uwagę, iŜ opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu n/t projektu budŜetu gminy na 2009r. jest bardzo dobra, a uwagi 

dotyczą jedynie zaszeregowania kwot planowanych zobowiązań. Innych nieprawidłowości w 

projekcie budŜetu nie stwierdzono. BudŜet na 2009r. zapowiada się bardzo pozytywnie, 

zwłaszcza, Ŝe planuje się duŜo zadań inwestycyjnych. Dotychczas nie moŜna było rozpocząć 

Ŝadnych większych zadań, poniewaŜ nie było naboru wniosków z funduszy unijnych. 

Dotychczas udało się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania 

pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego prze Zespole Publicznych Szkół w 

Lubrzy”. 

Uroczyste otwarcie boiska planowane było na dzień 18 grudnia br., zostało przesunięte na 

styczeń 2009r. Z powodu 14 dniowego opóźnienia terminu zakończenia inwestycji (co wiąŜe 

się z naliczeniem odsetek), inwestor zobowiązał się do ułoŜenia kostki brukowej na drodze 

dojazdowej do boiska. 

 Ogłoszony został juŜ nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego dot. remontów dróg gminnych – przygotowana jest dokumentacja 

na „przebudowę drogi gminnej w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury 

drogowej” ( droga od byłej Szkoły do drogi krajowej). 

Inne planowane w 2009 zadania inwestycyjne realizowane przy udziale finansowym unii 

europejskiej.: 

- „Adaptacja budynku bramnego, renowacja muru zabytkowego i figury Św. Nepomucena 

oraz kapliczki w Trzebinie” – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego ( przewidywany termin naboru wniosków – luty 2009r.) 
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- „Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza” - z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego ( przewidywany termin nabór wniosków – maj - 

czerwiec 2009r.) 

- „Remont – modernizacja StraŜnicy OSP w Lubrzy” – inwestycja współfinansowana z 

Programu Leader +. Wniosek juŜ został złoŜony – pozytywne rozpatrzenie nastąpi w miesiącu 

marcu 2009r. 

- „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce” z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

- dokończenie realizacji zadań współfinansowanych przez Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w 2007r. jako pomoc przy likwidacji skutków powodzi, która 

miała miejsce w miesiącu wrześniu 2007r. Nasza Gmina zgłosiła 3 zadania, ale w 2008r. 

przyznano środki na realizację dwóch. Pozostałe środki finansowe na wykonanie remontu 

drogi gminnej k/ P. Krupiaka, remont mostu k/ P. Jasińskiego oraz mostu k/ P.Powroźniaka w 

Trzebinie, przekazane będą w roku 2009. ( koszt realizacji - 185 000 zł). 

 

Warunkiem otrzymania środków na realizację w/w zadań inwestycyjnych jest udział własny 

gminy, dlatego teŜ w budŜecie gminy na rok 2009 planowany jest deficyt, który pokryty 

będzie kredytem. 

 

W kolejnych latach planuje się przeprowadzenie : 
- modernizacji drogi gminnej Dytmarów – Skrzypiec ( z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, przy udziale własnym gminy 50 %) 
- modernizacji drogi w Lubrzy ul. Nowej Naprawy ( z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych, przy udziale własnym gminy 50 %) 

- budowa boiska sportowego –„Orlik 2012” w Dytmarowie ( plan realizacji - rok 2010). 

 

Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik zwrócił uwagę, iŜ w budŜecie gminna 2008r. 

planowane były wydatki na poziomie ok. 9 mln. zł, natomiast na rok 2009 ponad 12 mln. zł.    

( w tym aŜ 26 % wydatków majątkowych, które związane są z realizacją planowanych zadań 

inwestycyjnych).   

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 10 – cio minutową przerwę w 

obradach. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 
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W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono uwag Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl  

poddał pod głosowanie projekt uchwały nr XIX/144/08 w sprawie uchwalenia budŜetu 

gminy na rok kalendarzowy 2009r. 

 

Uchwała została przyjęta „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych) 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy – 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Uchwalony na Sesji budŜet stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 

 

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

dniu 30 października br. zgłoszona została interpelacja przez radnego Ryszarda Barczyka, na 

którą udzielono odpowiedzi podczas sesji.  

 

Następnie zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w p.6 

porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe w budynku nr 49 w 

KrzyŜkowicach zadłuŜenie za rok 2007 wynosi 7 319 zł, natomiast rok bieŜący – to kwota 

3 743 zł (stan na 30 listopada 2008r.). Z opłatami zalega praktycznie jeden lokator, który 

systematycznie spłaca zadłuŜenie za ubiegły rok oraz wnosi opłaty bieŜące. Jest to osoba, 

która nie posiada dochodów, dlatego niemoŜliwa jest egzekucja komornicza.  

Szczegółowa informacja odnośnie zadłuŜeń w pozostałych budynkach komunalnych 

przedstawiona zostanie na piśmie. 

 

- Ewa Skokuń – dyr. Ref Oświaty UG w Lubrzy – poinformowała, Ŝe w budynkach 

oświatowych zadłuŜone są dwa mieszkania na łączną kwotę 8 500 zł ( Nowy Browiniec – 

7 700 zł i Dytmarów – 830 zł). ZadłuŜeni lokatorzy z Nowego Browińca od listopada 2007r. 

przebywają za granicą. W miesiącu kwietniu uiścili jednorazową opłatę 2 000zł oraz złoŜyli 

oświadczenie, iŜ do końca czerwca br. zadłuŜenie w całości zostanie spłacone. Niestety do 

dnia dzisiejszego zobowiązanie nie zostało dotrzymane, a wysyłane upomnienia są przez 
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pocztę awizowane. Lokatorzy nie uzyskują w naszym kraju Ŝadnych dochodów, stąd nie ma 

moŜliwości ściągnięcia zadłuŜenie przez postępowanie komornicze. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – poinformował, Ŝe w budynkach administrowanych 

przez GOKSiR w Lubrzy nie ma lokatorów, którzy zalegają z opłatami z tytułu czynszu za 

najem mieszkań. 

 

Ad. 11 

 

-mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe w budŜecie powiatu na 

2009r. planowane jest wykonanie modernizacji drogi Rylovka ( Czechy) – Prudnik przez wieś 

KrzyŜkowice i Dytmarów. Zadanie realizowane będzie z Programu Współpracy 

Transgranicznej ( udział własny powiatu – 15 % - 1 200 000 zł). Koszt realizacji całej 

inwestycji to kwota 9 200 000zł. Przed rozpoczęciem prac warto zorientować się, czy w 

najbliŜszych latach na terenie Gminy Lubrza planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. 

Chodzi o to aby nie doszło do takiej sytuacji, Ŝe wybudowana nowa droga po roku, czy 

dwóch latach będzie naruszona przez prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. 

Z innych zadań inwestycyjnych planuje się równieŜ wykonanie remontu drogi z Białej 

do PręŜyny oraz z PręŜyny do PręŜynki ( udział własny gminy Biała – 150 000 zł). Koszt 

realizacji inwestycji to kwota 1 500 000 zł. 

RównieŜ planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz chodnika przy ul. Nyskiej w 

Prudniku – koszt realizacji ok. 100 000 ( udział gminy Prudnik – 40 000 zł). 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, iŜ prowadzone były rozmowy ze 

Starostą Powiatu Prudnik w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi do PręŜynki. 

Nasza gmina zapewni udział własny w wys. ok. 50 000 zł z przewidywanej nadwyŜki 

budŜetowej, co pozwoli na wykonanie remontu drogi równieŜ przez miejscowość PręŜynka. 

Natomiast jeŜeli chodzi o kanalizację sanitarną dla gminy Lubrza, jest w planach ale na 

pewno nie na rok 2009.  

Poza tym zwrócił uwagę, iŜ nie było Ŝadnych rozmów ze Starostą odnośnie planów Gminy 

Lubrza dot. kanalizacji sanitarnej w związku z planowaną inwestycją modernizacji drogi 

Rylovka – Prudnik.  
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- mgr inŜ. Leszek Srebacz – radny – zwrócił uwagę , Ŝe sprawa kanalizacji sanitarnej jest 

bardzo waŜnym problemem, z którym gmina będzie musiała się uporać. Być moŜe 

alternatywnym i dobrym rozwiązaniem będzie budowa w najbliŜszej przyszłości  

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – stwierdził, Ŝe przy modernizacji drogi powiatowej 

Rylovka – Prudnik ( przez KrzyŜkowice i Dytmarów) dobrze byłoby zwrócić szczególną 

uwagę na zniszczony odcinek drogi powiatowej od skrzyŜowania do miejscowości Skrzypiec 

tj. ok. 400 mb., który równieŜ wymaga gruntownej przebudowy i od kilku lat wielokrotnie 

zgłaszany był do Starostwa jako priorytet. Być moŜe udałoby się w ramach pozyskanych 

środków przeprowadzić jego remont. 

 

 -mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe w projekcie 

planowanej inwestycji  odcinek w/w drogi nie jest uwzględniony, ale mamy zapewnienie od 

wykonawcy, Ŝe zostanie równieŜ wykonany w ramach pozyskanych środków. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, w jakim zakresie wykonana będzie 

modernizacja drogi Rylovka – Prudnik ? 

 

-mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe planowana jest 

kompleksowa przebudowa drogi, łącznie z poboczami, przepustami, chodnikami ( przez wieś 

Dytmarów i KrzyŜkowice), budową mostu przy stawach w KrzyŜkowicach. 

 

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

nie jest potrzebny remont chodnika, poniewaŜ niedawno został wybudowany. ZłoŜy wniosek 

aby w drodze rekompensaty przekazać dla miejscowości KrzyŜkowice materiał, który 

wykorzystany będzie w innym miejscu wsi oraz bariery ochronne (zakopianki), które będą 

likwidowane w czasie przebudowy.  

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – poinformował aby z takim wnioskiem 

wystąpić na piśmie do Zarządu Powiatu.. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z prośbą do radnego powiatu – mgr inŜ. Piotra 

Hanusika alby w planie remontów dróg uwzględnić równieŜ odtworzenie przydroŜnych 
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rowów odwadniających. Na wielu odcinkach rowy praktycznie nie istnieją, poniewaŜ zostały 

zaorane przez rolników. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, iŜ rzeczywiście przy 

wielu drogach przydroŜne rowy zostały zaorane przez rolników, sprawa będzie na pewno 

rozwiązywana podczas remontów. Dobrze byłoby aby władze gminy wystąpiły do właścicieli 

przydroŜnych pól, gdzie występuje problem o odtworzenie rowów. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – zwrócił się z zapytaniem, czy to prawda, 

Ŝe gmina Lubrza otrzymała dofinansowanie na realizację budowy tranzytu wodociągowego w 

wys. 600 000 zł. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

przesłało do Wojewody Opolskiego informację o pozostałych oszczędnościach w 

Ministerstwie, w wyniku czego przydzielono na Województwo Opolskie kwotę w wys.        

40 mln zł do wykorzystanie. Pod koniec października otrzymaliśmy informację o moŜliwości 

zgłoszenia zadania, które juŜ zostało wykonane lub będzie zrealizowane do końca grudnia. 

W związku z powyŜszym zgłoszone zostały 2 zadania, tj. budowa tranzytu wodociągowego 

oraz remont drogi gminnej przy ul. Nowej Narowy w Lubrzy. Niestety nie było realnych 

moŜliwości aby do końca grudnia wykonać budowę tranzytu, dlatego teŜ prowadzone były 

rozmowy z Wojewodą o przesuniecie tych środków jako nie wygasające z upływem roku 

budŜetowego do marca 2009r. 

Niestety Ministerstwo nie wyraziło zgody na takie rozwiązanie, dlatego teŜ nie mogliśmy 

skorzystać z tych pieniędzy. Były to pieniądze przeznaczone głownie na zadania, które juŜ 

zostały wykonanie.  

Czynione były nawet starania aby ominąć sprawy przetargowe, które są bardzo czasochłonne, 

powołując się na sytuację wyjątkową i pilna potrzebę budowy tranzytu wodociągowego, 

podobnie jak to było przy budowie studni głębinowej w Olszynce. Niestety nie było takiej 

moŜliwości.  

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny powiatu Prudnik – zwrócił się z zapytaniem, czy nie moŜna 

było w takim razie zgłosić do Ministerstwa nowo wybudowanego boiska sportowego w 

Lubrzy ? 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe to zadanie niestety zostało 

wykluczone, poniewaŜ na jego budowę gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Gminy – mgr 

Agnieszki Marszałek – czy planowana dotacja celowa dla ZGKiM została juŜ  przekazana ? 

 

- mgr Agnieszka Marszałek – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, na posiedzeniach Komisji Rady 

podjęta została decyzja o przyznaniu dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w wys. 35 000 zł na pokrycie brakujących kosztów związanych z gospodarką 

odpadami ( dopłata do wywozu śmieci -  tj. 20 zł do kaŜdej tony ). Po przeprowadzonych 

konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkowa w Opolu okazało się, Ŝe sposób rozliczenia 

pozwala na przekazanie dotacji dla zakładu budŜetowego w wys. 1/12 miesięcznie. JeŜeli 

uchwała weszłaby w Ŝycie z dniem dzisiejszym, wówczas moŜna byłoby przyznać ZGKiM 

środki w wys. 20 zł do kaŜdej tony śmieci wywiezionej od dnia dzisiejszego do końca roku.  

Po przeprowadzonych rozmowach z dyrektorem Zakładu oraz Księgową ustalono, Ŝe jeŜeli w 

przyszłym roku będzie taka potrzeba, to stosowna uchwała zostanie podjęta. Ponadto 

dotychczas obowiązuje uchwała Rady Gminy z 2003r. określająca zakres i zasady 

przyznawania dotacji przedmiotowej z budŜetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, w której nie było wyszczególnienia dopłaty do wywozu śmieci. Dlatego teŜ 

w pierwszej kolejności trzeba byłoby wprowadzić zmiany do  w/w uchwały.  

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – przekazał zaproszenie na koncert Filharmoników 

Opolskich w dniu 20 grudnia o godz. 1600. (program współfinansowany przez Marszałka 

Województwa Opolskiego) oraz na spotkanie noworoczne w dniu 9 stycznia 2009r. o godz. 

1600. 
 Ponadto złoŜył serdeczne Ŝyczenia świąteczne w imieniu własnym oraz wszystkich 

pracowników GOKSiR w Lubrzy. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział oraz złoŜył serdeczne Ŝyczenia z 

okazji zbliŜających się Świat BoŜego Narodzenia oraz Nowego Roku.  
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Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1200. 

 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku aby w związku z planowaną 

modernizacją drogi powiatowej Rylovka – Prudnik ( przez miejscowość KrzyŜkowice i 

Dytmarów), przekazać dla miejscowości KrzyŜkowice : 

- materiał, który planowano wykorzystać do ułoŜenia chodnika w KrzyŜkowicach. Chodnik w 

KrzyŜkowicach jest nowy a materiał będzie mógł być wykorzystany na inne cele samorządu 

wsi, 

- bariery ochronne (zakopianki), które będą likwidowane w czasie przebudowy.  

 

Protokołowała :       PRZEWODNICZACY 

mgr Alina Woehl         Rady Gminy Lubrza 

              Krzysztof Sobstyl 


