
Protokół nr XX/2009 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 27 lutego 2009 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 19 grudnia 2008r. 
4. Stan bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwpowodziowego oraz ochrona 
środowiska w gminie Lubrza. 

5. Sytuacja w placówkach oświatowych na terenie gminy Lubrza. 
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2008. 
7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
8. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Dyskusja. 
11. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC 
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- w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych dotacji z budŜetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań 
zleconych tym podmiotom. 
 
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza nr XIX/140/08 z dnia 19 grudnia 2008r w 
sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza nr XVIII/133/08 z dnia 30 października 2008 w 
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od 
nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru 
podatku. 
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2009r. 

 
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
13. Zapytania i wolne wnioski 

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

zachodzi potrzeba wykreślenia z p. 4 porządku obrad tematu dot. stan bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego oraz ochrona środowiska w gminie Lubrza – pracownik 

odpowiedzialny za przygotowanie informacji przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu 

wypadku drogowego. 

Ponadto dodał, iŜ powyŜsza informacja przedstawiona zostanie w innym terminie. 

 

Zmiany w porządku obrad sesji przyjęte zostały przez radę jednogłośnie ( głosowało 13 

radnych)  

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołów z Sesji z dnia 19 grudnia 2008r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 19 grudnia 2009r. 

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

„jednogłośnie”( głosowało 13 radnych). 

 

Ad. 4 

Informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego w gminie Lubrza oraz 

Powiecie Prudnik przedstawił Z-ca komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej – 

st. kpt. – Tomasz Protaś. 
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Ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpoŜarowej na terenie gminy Lubrza w 2008r.        

( łącznie 111 interwencji na terenie powiatu) 

- 54 poŜary 

- 54 miejscowe zagroŜenia 

- 3 alarmy fałszywe. 

 

Ilość jednostek ochrony przeciwpoŜarowej funkcjonujących na terenie gminy : 

- Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 

Prudniku 

- 1 OSP włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego ( KSRG) 

- 4 OSP typu „S’ nie włączona do KSRG 

 

Dodatkowo działania ratownicze mogą prowadzić jednostki OSP włączone do KSRG z terenu 

powiatu prudnickiego ( 6 jednostek OSP) 

 W roku 2008 na terenie gminy w działaniach ratowniczych brały udział następujące 

jednostki ochrony przeciwpoŜarowej : 

 

- JRG Prudnik – 84 interwencje 

- OSP Lubrza – 25 interwencji ( 18 poŜarów, 7 – miejscowych zagroŜeń) 

- OSP Dytmarów – 12 interwencji ( 5 poŜarów, 7 miejscowych zagroŜeń) 

- OSP Nowy Browiniec – 4 interwencje ( 3 poŜary, 1 miejscowe zagroŜenie) 

OSP PręŜynka – 3 interwencje ( 2 poŜary, 1 miejscowe zagroŜenie) 

- OSP Trzebina – 16 interwencji ( 11 poŜarów, 4 miejscowe zagroŜenia, 1 fałszywy alarm) 

 

Łącznie udział brały 142 samochody, 456 straŜaków w tym : 

- JRG – 84 samochody, 276 osób, 

- OSP KSRG 24 samochody, 73 osoby, 

- OSP inne 34 samochody, 107 osób. 

 

Zestawienie poŜarów wg rodzaju obiektu : 

- obiekt uŜyteczności publicznej - 0 

- obiekty mieszkalne - 4 

- obiekty produkcyjne - 0 

- obiekty magazynowe - 0 
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- środki transportu - 0 

- Lasy - 0 

- uprawy, rolnictwo - 4 

- inne obiekty – 46 

 

Zestawienie miejscowych zagroŜeń wg rodzaju obiektu „ 

- obiekt uŜyteczności publicznej - 2 

- obiekty mieszkalne - 13 

- obiekty produkcyjne - 0 

- obiekty magazynowe - 0 

- środki transportu - 16 

- Lasy - 1 

- uprawy, rolnictwo - 2 

- inne obiekty – 20 

Główne zagroŜenia w gminie Lubrza : 

1. zagroŜenia komunikacyjne ( droga krajowa nr 40, droga wojewódzka nr 414) oraz 

związane z tym, moŜliwe rozszczelnienie pojemników, w których są przewoŜone 

substancje niebezpieczne, 

2. poŜary duŜych powierzchni upraw. 

3. ZagroŜenie powodziowe w miejscowościach przyległych do cieków wodnych. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem jakie prowadzone są działania w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa zagroŜenia przed skaŜeniem chemicznym ? 

 

st. kpt. – Tomasz Protaś -Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – poinformował, Ŝe na 

wyposaŜeniu Komendy Powiatowej w Prudniku są 4 kombinezony gazoszczelne. Przy ich 

uŜyciu moŜliwe jest prowadzenie jedynie rozpoznanie skaŜenia oraz prace zabezpieczające 

np. wyciek. Pozostałe działania związane z ratownictwem chemiczno – ekologiczny 

prowadzone są przez specjalistyczną grupę z Kędzierzyna – Koźla( jedyną w województwie). 

 

W dalszej części obrad sesji informację na temat działań w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej przez jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych na terenie Gminy Lubrza 

przedstawił Gminny komendant OSP – Ryszard Mikołajów. 
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 „Na terenie gminy Lubrza działa 5 jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych w 

miejscowościach: Lubrza, Dytmarów, Trzebina, PręŜynka, Nowy Browiniec, które skupiają w 

swych szeregach  309 członków. We wszystkich jednostkach OSP są powołane Jednostki 

Operacyjno Techniczne, które ogółem liczą 64 straŜaków. Są to straŜacy którzy posiadają 

wyszkolenie poŜarnicze, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP oraz są ubezpieczeni 

od następstw nieszczęśliwych wypadków, i tylko ci straŜacy mogą brać bezpośredni  czynny 

udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

 Jednostki nasze są jednostkami typowo gaśniczymi, posiadają sprzęt ratowniczo-

gaśniczy taki jak: samochody gaśnicze cięŜkie Jelcz szt.1 średnie Star szt.4, lekki śuk szt.1 

oraz 15 szt. motopomp PO-5, 4 szt. pomp pływających, 6 szt. pomp szlamowych, 5 szt. 

agregatów prądotwórczych oraz 5 pił spalinowych do drewna, jak równieŜ dwa aparaty 

powietrzne. Wymieniony sprzęt jest sprawny technicznie i moŜe być uŜyty do działań 

ratowniczo-gaśniczych, jednak naleŜy zaznaczyć Ŝe posiadane samochody są wiekowe i  

wymagają sukcesywnej wymiany. 

W ubiegłym roku jednostki OSP zostały doposaŜone w odzieŜ ochronną i sprzęt taki jak: 

mundury koszarowe – 36 kpl., buty gumowe rybaki – 12 par, węŜe W-75 szt. 5, W-52 szt. 20, 

buty bojowe 15 par, ubranie specjalne 3 kpl, rozdzielacz 1 szt., pompa szlamowa 1 szt., 

agregat prądotwórczy 1szt. W/w sprzęt został zakupiony ze środków finansowych gminy, 

jednostek OSP, dotacji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP i dotacji w ramach KSRG. 

      Warunki lokalowe z roku na rok ulegają poprawie, dotyczy to jednostek OSP Dytmarów, 

PręŜynka i Trzebina, gdzie przy udziale straŜaków dokonywane są remonty straŜnic. RównieŜ 

w OSP Nowy Browiniec prowadzone są prace modernizacyjne wokół budynku straŜnicy. 

Obecnie trwają przygotowania do planowanej  rozbudowy straŜnicy OSP Lubrza, złoŜono 

dwa wnioski o dofinansowanie tego zadania do Komendanta Głównego PSP i do Zarządu 

Wojewódzkiego ZOSP oraz czekamy na ogłoszenie naboru  wniosków przez Urząd 

Marszałkowski, celem skorzystania ze środków unijnych. 

 

 Na terenie gminy Lubrza w 2008r. odnotowano ogółem 60 zdarzeń w których udział 

brały jednostki OSP prowadząc samodzielnie akcje lub wspomagały działania ratownicze 

prowadzone przez KP PSP w Prudniku. Powstało 39 poŜarów z tego 29 poŜarów kontenerów 

na śmieci,  oraz 20 miejscowych zagroŜeń i 1 alarm fałszywy. 

Udział poszczególnych jednostek w akcjach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się 

następująco:    

1. OSP Lubrza 25 
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2. OSP Dytmarów 12 

3. OSP Trzebina 16 

4. OSP PręŜynka 3 

5. OSP N.Browiniec 4 

 

Mając powyŜsze na uwadze naleŜy  powiedzieć Ŝe w 2008r. byliśmy  gminą bezpieczną, 

przewaŜająca ilość akcji to płonące kontenery i lokalne podtopienia piwnic. Do waŜniejszych 

zdarzeń ubiegłego roku naleŜy zaliczyć poŜar zboŜa na pniu oraz budynku gospodarczego i 

mieszkalnego w Trzebinie. OSP Lubrza brała udział w akcjach poza terenem gminy w: 

gaszeniu budynku Zielonej Zatoki w Łączniku, wiaty ze słomą w Chocimiu, kombajnu 

zboŜowego w Olbrachcicach. 

Ponadto na terenie gminy były prowadzone samodzielne akcje przez KP PSP w Prudniku 

które w szczególności dotyczyły zdarzeń komunikacyjnych i innych miejscowych zagroŜeń.  

 

DuŜy wpływ na poprawę stanu  bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego ma organizowanie na 

bazie szkół podstawowych i gimnazjum Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy PoŜarniczej,  

którego celem jest wdraŜanie wiedzy poŜarniczej wśród młodzieŜy szkolnej. Jest to zadanie 

waŜne, realizowane przy współpracy  z dyrektorami i nauczycielami naszych szkół. Równie 

waŜnym elementem jest organizacja co roku Gminnych Zawodów Sportowo-PoŜarniczych, 

podczas których jednostki zdają sprawdzian z posiadanych umiejętności i wyszkolenia druŜyn 

poŜarniczych.  

 W/w działania mają równieŜ za zadanie pozyskanie nowych członków OSP, których w 

związku z szerokim otwarciem granic oraz niŜem demograficznym  jest co raz mniej.  

 

Jednostki OSP to nie tylko działalność ratowniczo – gaśnicza, to teŜ miejsce prowadzenia 

działalności kulturowej, spotkań młodzieŜy oraz Ŝycia publicznego danego sołectwa. 

Współpracują i czynnie uczestniczą w inicjatywach społecznych, podejmowanych przez 

samorządy wiejskie i gminę”. 

 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem do Z- cy Komendanta PPSP – T. Protaś -

jak wygląda współpraca z jednostkami Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu gminy 

Lubrza ? 
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- st. kpt. – Tomasz Protaś -Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – poinformował, Ŝe 

wzajemna współpraca układa się dobrze, bez zastrzeŜeń. Poza tym jednostka OSP z Lubrzy 

dwa razy w roku uczestniczy w organizowanych przez Komendę Powiatową ćwiczeniach 

jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy byłaby moŜliwość prowadzenia 

szkolenia przez StraŜ PoŜarną w zakresie bezpieczeństwa p.poŜ dla inspektorów w zakładach 

pracy ? 

 

- st. kpt. – Tomasz Protaś -Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – wyjaśnił, Ŝe takie szkolenia 

mogą prowadzić jedynie ośrodki szkoleniowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej, czy szkoły poŜarnicze. Poza tym inny jest zakres szkolenia dla członków 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych a inny dla inspektora w zakładzie pracy – szkolenia 

prowadzone są w zakresie działań prewencyjnych, zabezpieczenia obiektów, 

przeprowadzenia ewakuacji, ratownictwa medycznego. 

 

- Mieczysław Kras – radny – złoŜył  podziękowania za udzielenie wsparcia rzeczowego dla 

jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, tj. przekazanie nieodpłatne umundurowania i 

regeneracja ( taśmowanie) węŜy straŜackich. 

 

- st. kpt. – Tomasz Protaś -Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – wyjaśnił, Ŝe Komenda 

Powiatowa posiada moŜliwość nieodpłatnego przekazania jednostkom OSP sprzętu juŜ 

nieuŜywanego ( wycofanego), który jest jeszcze w dobrym stanie. 

 

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

stan techniczny hydrantów, prawdopodobnie część z nich jest uszkodzona i nic w tym 

kierunku się nie robi. Poza tym bardzo często przy akcjach gaśniczych hydranty są 

niewidoczne ( nieoznakowane). 

 

- st. kpt. – Tomasz Protaś -Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – poinformował, Ŝe za stan 

sprawności hydrantów odpowiada Zakład Komunalny. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, iŜ informacja dot. stanu 

technicznego hydrantów przekazywana była na sesji w miesiącu grudniu ubiegłego roku.  
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Informacja taka przekazywana jest równieŜ do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku. 

Przeglądy hydrantów dokonywane są dwa razy w roku - niesprawne będą naprawiane po 

okresie zimowym. W Trzebinie prawdopodobnie uszkodzonych jest 6 lub 8 hydrantów a w 

całej gminie ok. 26. Ponadto dodał, Ŝe uszkodzenia zazwyczaj są wynikiem ich 

niewłaściwego uŜytkowania. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę aby przy przeglądach technicznych hydrantów 

brało udział dwóch straŜaków ochotników ( w tym kierowca). 

 

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

 

Ad. 5 

Informację na temat bieŜącej sytuacji w przedszkolach gminnych przedstawiła p.o dyr. 

Gminnych Przedszkoli -  mgr Renata Kwinta. 

 

Na terenie Gminy Lubrza funkcjonuje jedno przedszkole z  4 oddziałami zamiejscowymi. 

 

Przedszkole w Lubrzy - 9 – cio godzinne, 1 oddział, uczęszczają dzieci z następujących 

miejscowości : Lubrza, Jasiona, PręŜynka, Olszynka, Laskowice. Dzieci dowoŜone są 

autobusem szkolnym. 

Średnio do przedszkola uczęszcza 34 dzieci ( na 1 oddział powinno przypadać 25 dzieci), w 

tym : 

- 6 – ciolatków – 3 

- 5 – ciolatków – 9 

- 4 – latków – 12 

- 3 - latków – 9 

- 2,5 latków – 1 

Zatrudnienie : 2 nauczycielki, pomoc nauczycielki, kucharka, intendentka, sprzątaczka, palacz 

sezonowy. 

 

Przedszkole w Nowym Browińcu – 5 – cio godzinne, 1 oddział. Do przedszkola uczęszcza 

14 dzieci z Nowego Browińca, Słokowa, Prudnika. Dzieci dowoŜone są do placówki przez 

rodziców. 
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- 6 – ciolatków – 2 

- 5 – ciolatków – 2 

- 4 – latków – 3 

- 3 - latków – 4 

- 2,5 latków – 3 

Zatrudnienie : 1 nauczycielka, 1 osoba pełniąca funkcję kucharki, sprzątaczki, palacza 

sezonowego. 

 

Przedszkole w Trzebinie – 9 – cio godzinne, 1 oddział. Do przedszkola uczęszcza 29 dzieci. 

- 6 – ciolatków – 6 

- 5 – ciolatków – 9 

- 4 – latków – 10 

- 3 - latków – 4 

Zatrudnienie : 2 nauczycielki, pomoc nauczycielki, kucharka, intendentka, sprzątaczka, palacz 

sezonowy. 

 

Przedszkole w Dytmarowie – 9 – coi godzinne, 2 oddziały. Do przedszkola uczęszcza 36 

dzieci z Dytmarowa, Skrzypca, KrzyŜkowic. Dzieci ze Skrzypca dowoŜone są autobusem 

szkolnym. 

- 6 – ciolatków – 11 

- 5 – ciolatków – 9 

- 4 – latków – 10 

- 3 - latków – 3 

- 2,5 latków – 3 

Zatrudnienie : 3 nauczycielki, pomoc nauczycielki, kucharka, intendentka, sprzątaczka, palacz 

sezonowy. 

 

Wg prognoz demograficznych w roku szkolnym 2009/2010 w wieku przedszkolnym będzie 

35 dzieci -  więcej niŜ w roku szkolnym 20008/2009. 

W roku 2007 na terenie gminy Lubrza urodziło się 33 dzieci a w roku 2008 – 51 dzieci. 

 

Sytuacja finansowa przedszkoli nigdy nie jest tak dobra aby mogła być zadowalająca. Oprócz 

wydatków związanych z kosztami stałymi, tj. wynagrodzenia, ubezpieczenie, zakup energii, 

opał, środki czystości, materiały papiernicze, itp. placówki przedszkolne wciąŜ borykają się z 
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problemami ciągłych remontów i bieŜących napraw. Na terenie gminy wszystkie budynki, w 

których znajdują się przedszkola są budynkami starymi, które wymagają remontu czy 

modernizacji. 

 

Przeprowadzone prace remontowe : 

 Przedszkole w Lubrzy –  modernizacja kuchni – wykafelkowano podłogi, ściany, zakupiono 

meble kuchenne, zakupiono nowe stoliki i krzesła do jadalni oraz pomalowano 2 sale. 

Ponadto w wyniku awarii komina dymnego dokonano naprawy pionu kominowego. 

Koniecznie trzeba wymienić okna w salach zabaw, obecnie nie ma moŜliwości bezpiecznego 

otwarcia okien i przewietrzenia sali  podczas zajęć z dziećmi. 

 

Przedszkole w Dytmarowie : wymieniono 2 okna, naprawiono instalację C.O, pomalowano 

2 sale. 

 

Przedszkole w Nowym Browińcu – wymieniono okna na korytarzu, część zamurowano, 

pomalowano korytarz i łazienki. Do wymiany pozostały wszystkie okna po stronie 

południowej. Ponadto wymieniono siatkę ogrodzeniową na placu zabaw – prace montaŜowe 

wykonali rodzice dzieci przedszkolnych. 

 

Przedszkole w Trzebinie – pomalowano salę, wymieniono piec kaflowy w kuchni, 

częściowo wykafelkowano i pomalowano ściany w kuchni. 

Koniecznie trzeba wymienić okna w salach zabaw. 

 

Mimo przeprowadzonych remontów w dalszym ciągu bardzo duŜe jest zuŜycie opału w 

okresie grzewczym ze względu min. na nieszczelności starych okien oraz brak ocieplenia 

budynku. 

 

JeŜeli chodzi o place zabaw przy przedszkolach – Ŝadne przedszkole nie posiada pozytywnej 

opinii nadzoru budowlanego. W większości istniejący sprzęt nie nadaje się do uŜytku a wręcz 

zagraŜa zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. 

W miarę moŜliwości i potrzeb na bieŜąco uzupełniane są materiały i pomoce do pracy 

wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi. 

 

Na rok szkolny 2008/2009 przyjęty został następujący plan pracy : 
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1. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności 

ruchowej oraz poszerzenie wiadomości na temat zagroŜenia środowiska naturalnego i 

zdrowej Ŝywności. 

2. zabawy z literaturą – poezją i prozą inspiracją do wychowania twórczego. 

 

DuŜą uwagę zwraca się na dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych a zwłaszcza na 

wczesne wspomaganie rozwoju. 

W tym roku szkolnym jest 1 dziecko, które korzysta z takiej formy edukacji. 

Na przełomie miesiąca listopad – grudzień 2008r. specjaliści poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w Prudnika przeprowadzali badania przesiewowe u dzieci w celu wczesnego 

wykrycia wad słuchu i wymowy. Rodzice otrzymali cenne wskazówki po przeprowadzonych 

badaniach. 

Kadra pedagogiczna ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – 

pedagogiczne, korzystając ze szkoleń, warsztatów i spotkań Rad Pedagogicznych. 

W przedszkolach organizowane są cykliczne spotkania i róŜnego rodzaju imprezy ( Dzień 

Babci, Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkania Mikołajkowe, Jasełka, zabawy itp.) 

zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest przygotowany plan remontów 

w poszczególnych placówkach przedszkolnych na rok bieŜący ? 

 

- mgr Renata Kwinta – p.o dyr. Gminnych Przedszkoli w Lubrzy – poinformowała, Ŝe plan 

remontów dla poszczególnych placówek jest opracowany. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w Przedszkolu w Trzebinie zalane są sufity. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w na rok 2009 

planowane są wydatki na zakup sprzętu na place zabaw ? 

 

- mgr Renata Kwinta – p.o dyr. Gminnych Przedszkoli – poinformowała, Ŝe wydatki na zakup 

huśtawek są planowane, ale niestety są one bardzo ograniczone. 
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- Ewa Skokuń – kier Ref. Oświaty UG w Lubrzy – dodała, Ŝe na zakup huśtawek na rok 2009 

zaplanowana jest jedynie kwota 10 000 zł. WyposaŜenie placów zabaw jest bardzo kosztowne 

a w tym najdroŜsze są atesty.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w przedszkolach przygotowywane są 

tygodniowe jadłospisy, czy są przestrzegane ? 

 

- mgr Renata Kwinta – p.o dyr. Gminnych Przedszkoli – poinformowała, Ŝe jadłospisy 

układane są na cały tydzień i są przestrzegane. 

 

- mgr inŜ. Łukasz Hanusiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w przedszkolach 

prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci ? 

 

- mgr Renata Kwinta – p.o dyr. Gminnych Przedszkoli – poinformowała, Ŝe w przedszkolach 

prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika i taniec, w poprzednich latach był równieŜ język 

obcy – w Nowym Browińcu – j. niemiecki, w Dytmarowie – j. angielski, były to zajęcia 

odpłatne. JednakŜe z zajęć języka obcego zrezygnowano ze względu na zbyt małe 

zainteresowanie. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w przedszkolach prowadzone są 

kontrole z zewnątrz ? 

 

- mgr Renata Kwinta – p.o dyr. Gminnych Przedszkoli – poinformowała, Ŝe są 

przeprowadzane kontrole przez Kuratorium Oświaty, ostatnio sprawdzane było nauczanie 

indywidualne dzieci. Poza tym prowadzone są kontrole z nadzoru budowlanego – poza 

placami zabaw nie stwierdzono zastrzeŜeń. 

 

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

Przedszkolach są zatrudnione higienistki. 

 

- mgr Renata Kwinta – p.o dyr. Gminnych Przedszkoli – poinformowała, Ŝe w przedszkolach 

nie ma higienistki, choć czasem jest taka potrzeba, jej rolę pełnią nauczycielki. 
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W dalszej części obrad sesji informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w 

Dytmarowie przedstawił – dyr. mgr  Józef Świczewski. 

 

 „W Szkole Podstawowej w Dytmarowie uczy się 81 uczniów w 6 oddziałach.  

Przyszłym roku szkolnym 2009/2010 w obwodzie szkoły obowiązkiem szkolnym w kl.0 

objętych będzie 23 dzieci a w kl. I – 21. 

Środki finansowe szkoły wystarczają na prowadzenie niewielkich prac remontowych. W roku 

2008 duŜym wydatkiem był zakup pieca C.O. Stary piec po 11 latach uległ zuŜyciu a zakup 

nowego wraz z montaŜem wyniósł 15 000 zł – środki na ten cel pochodziły z budŜetu szkoły. 

 

W szkole jest 6 sal lekcyjnych, sala komputerowa ( z 10-cioma komputerami i dostępem do 

Internetu), biblioteka, salka do gimnastyki korekcyjnej, niewielka sala gimnastyczna. W 

bibliotece działa równieŜ Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W szkole 

funkcjonuje świetlica oraz stołówka szkolna, z której korzysta ok. 40 uczniów. 

Sale lekcyjne wyposaŜone są w stoły i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów. Poza tym w 

kaŜdej klasie jest radiomagnetofon z odtwarzaczem CD. 

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny na 6 godz. tygodniowo – zbyt mała liczba godzin 

pedagoga nie zapewnia właściwej realizacji jego zadań wynikających z duŜej liczby sytuacji 

wymagających jego pomocy. Ze względu na duŜą liczbę uczniów mających trudności z 

wymową wskazane jest zatrudnienie logopedy. 

Wybrane i realizowane programy nauczania zgodne są z wykazem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Ich realizacja przebiega zgodnie z planem. Jest to wynikiem m.in. braku absencji 

chorobowej nauczycieli. 

 Uczniowie biorą udział we wszystkich konkursach przedmiotowych i innych 

organizowanych w województwie. Szkoła została zakwalifikowana do wojewódzkiego 

programu pn. „likwidacja wad postawy”. 

W szkole w godzinach popołudniowych organizowane są zajęcia kół zainteresowań : 

ekologiczne, europejskie, gromady dziecięcej ( dawniej Zuchy) oraz zajęcia piłki siatkowej 

dla młodzieŜy starszej ( gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej).  

 W arkuszu organizacji szkoły zatwierdzonych jest 227 godzin, z tego 34 godziny 

ponadwymiarowe - to głównie nauczanie indywidualne. Średnio na jednego 

pełnozatrudnionego nauczyciela przypada 3,8 godziny. 

 Szkoła pozyskuje darowizny w postaci pomocy dydaktycznych ( mapy, plansze, itp.) 

zakupionych przez lokalnych sponsorów. Prowadzi kiermasze świąteczne i ksiąŜkowe, które 
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wzbogacają zasoby biblioteczne. Uczniowie szkoły mają zapewnioną równieŜ opiekę 

medyczną – 3 razy w miesiącu przyjmuje pielęgniarka szkolna. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego środki na zakup pieca 

pochodziły z budŜetu szkoły a nie gminy ? 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – stwierdził, Ŝe koszt zakupu pieca nie był 

planowany w budŜecie gminy, poza tym trudno było przewidzieć taki wydatek. Dlatego teŜ 

piec zakupiony był ze środków budŜetu szkoły.  

 

W dalszej części obrad sesji informację na temat sytuacji w Zespole Publicznych Szkół w 

Lubrzy przedstawiła dyr. – BoŜena Ostrycharczyk 

 

 „ZPS w Lubrzy funkcjonuje od 1999r. -  wówczas Szkołę Podstawową w Lubrzy 

przekształcono w Zespół Publicznych Szkół. W skład Zespołu wchodzą : 

- 6 – cio oddziałowa Szkoła Podstawowa w której uczy się 127 uczniów, 

- 6 – cio oddziałowe Gimnazjum, w którym uczy się 121 uczniów.  

Razem w bieŜącym roku szkolnym jest 248 uczniów. 

 

Warunki pracy, nauki, wychowania i opieki 

 Szkoła mieści się w jednym budynku, w którym znajduje się 12 sal lekcyjnych, 

pracownia komputerowa z 23 stanowiskami oraz biblioteka z czytelnią gdzie utworzone 

zostały 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz centrum 

multimedialnym. 

Ponadto Szkoła dysonuje świetlicą szkolną i stołówką, która wydaje 104 obiady, 23 śniadania 

i mleko dla 120 osób. DoŜywianie uczniów jest bardzo korzystne ze względu na dojazdy do 

szkoły oraz moŜliwość pomocy dla dzieci z rodzin ubogich. Baza przeznaczona do realizacji 

zadań w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki - to niepełnowymiarowa sala 

gimnastyczna i nowo oddany obiekt – boisko wielofunkcyjne, które będzie przez uczniów 

szkoły wykorzystywane i wzbogaci ofertę zajęć sportowych. 

 Szkoła posiada teŜ gabinet pielęgniarki i pedagoga szkolnego. Biorąc pod uwagę zasoby 

materialne szkoły moŜna powiedzieć, Ŝe warunki pracy, nauki, wychowania i opieki są dobre. 

Szkoła jest duŜa, klasy jasne, przestronne z odpowiednią ilością sal, dlatego teŜ nie ma 

potrzeby wprowadzania zmianowości. DuŜym walorem jest równieŜ połoŜenie z dala od 
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ruchliwych ulic, szeroki pas zieleni oraz duŜo miejsca do zabawy. Opiekę nad uczniami 

podczas lekcji sprawują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, natomiast podczas przerw 

nauczyciele dyŜurujący. Opiekę nad uczniami oczekującymi na zajęcia oraz po lekcjach 

sprawują wychowawcy świetlicy. Wychowawcy świetlicy nadzorują równieŜ bezpieczny 

dowóz uczniów, odbierają dzieci z autobusu i doprowadzają. 

 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nauczyciel wybiera program nauczania wśród 

programów zatwierdzonych przez właściwego Ministra, które dopuszczone są do uŜytku 

szkolnego. 

W zakresie działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoła realizuje program 

wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi potrzeby wychowawcze 

uczniów, wartości uniwersalne, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy 

szacunku dla innych i dla samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

Program wychowawczy i profilaktyki mają swoje odniesienie w Statucie Szkoły,  kaŜdy 

wychowawca opracowuje plan pracy wychowawczej dla zespołu klasowego, przedstawia 

rodzicom a następnie go realizuje, uwzględniając wychowanie patriotyczne, obywatelskie, 

wychowanie do Ŝycia w rodzinie, edukację regionalną, promowanie zdrowego stylu Ŝycia, 

zapobieganie patologiom i uzaleŜnieniom oraz  przeciwdziałanie agresji. 

  Organ prowadzący szkołę ( gmina)  odpowiada za jej działalność, a w szczególności : 

1. zapewnienie warunków działania szkoły w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki, 

2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły. 

4. wyposaŜenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów, 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

 

WyposaŜenie w pomoce dydaktyczne: 

Szkoła w Lubrzy posiada podstawowe wyposaŜenie umoŜliwiające realizację programów. 

W ciągu ostatnich lat w miarę posiadanych środków pracownie są zaopatrywane w 

pomoce naukowe ale zazwyczaj dyrektor staje przed dylematem czy zakupić podstawowy 

sprzęt i wyposaŜenie, czy typowe pomoce do poszczególnych przedmiotów, które są 
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bardzo drogie. Na zakup pomocy dydaktycznych w ubiegłym i obecnym roku 

zaplanowana była kwota 2 000 zł zarówno dla szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

Organizacja zajęć dodatkowych 

Są to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas III gimnazjum - język polski i 

matematyka, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych. Zajęcia z języka 

niemieckiego organizowane są dla grupy uczniów zainteresowanych. 

Zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej pozwalają rozwijać zainteresowania 

uczniów. 

W klasach I – III Szkoły Podstawowej prowadzone są zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze, w których uczniowie słabsi wyrównują braki a uczniowie zdolni rozwijają 

swoje wiadomości i umiejętności. 

 W klasie III i IV oraz klasach II gimnazjum prowadzone są zajęcia biblioteczne 

mające na celu rozwój zainteresowań czytelniczych, organizowanie konkursów, 

odgrywanie scen. 

 W klasach II gimnazjum prowadzone są zajęcia z pedagogiem szkolnym - wzmacniają 

osobowość uczniów i kształtują odpowiednie postawy. 

 W klasach I – III są równieŜ prowadzone zajęcia gimnastyki korekcyjnej u dzieci z 

wadami postawy. 

Ponadto zajęcia plastyczne i rozwijające manualne umiejętności odbywają się w świetlicy 

szkolnej. 

W szkole działają równieŜ dwa zespoły muzyczne „Metrum” i „Forte”, które 

przygotowują repertuar na róŜne uroczystości szkolne i konkursy piosenek. 

Zarówno nauczyciele jak i pedagog szkolny prowadzą zajęcia rewalidacyjne zgodnie ze 

wskazaniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia sportowe dla dziewcząt i 

chłopców oraz zajęcia aerobiku dla uczniów zainteresowanych. 

 Oferta zajęć pozalekcyjnych jest duŜa, część z nich wpleciona jest między 

obowiązkowe przedmioty. Większość z nich prowadzona jest na 7, 8 lub 9 godz. 

lekcyjnej. 

 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nauczyciele niektórych przedmiotów społecznie udzielają 

konsultacji podczas których uczniowie mogą zwracać się o wytłumaczenie 

niezrozumiałych dla nich treści np. po absencji spowodowanej chorobą, czy teŜ z powodu 

trudności omawianych zagadnień. 
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Wszystkie zajęcia dokumentowane są w dziennikach zajęć według stosownych 

rozporządzeń. 

 

Zasadność przydziału godzin nadliczbowych 

W Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy zatrudnionych jest 13 nauczycieli 

dyplomowanych, 5 mianowanych, 6 kontraktowych i 2 staŜystów. Wszyscy nauczyciele 

posiadają wykształcenie wyŜsze, uprawniające do prowadzenia określonych zajęć 

lekcyjnych, a 13 – stu z nich ukończyło dodatkowo jeden lub dwa kierunki studiów 

podyplomowych, dających uprawnienia do nauczania drugiego lub nawet trzeciego 

przedmiotu. 

 

Organizacja procesu kształcenia w Szkole oparta jest na arkuszu organizacyjnym 

szkoły, który sporządzany jest na kaŜdy rok szkolny przez dyrektora szkoły i 

zatwierdzany przez organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty. Wszystkie godziny 

przyznane nauczycielom są zasadne, przyznawane zgodnie z kwalifikacjami, wynikają z 

ramowego planu nauczania i są zgodne z przepisami Karty Nauczyciela. 

 

Działania w pozyskiwaniu środków pozabudŜetowych 

 W ciągu trzech lat w szkole realizowano przy współpracy z LZS program pn. „Sport 

dla wszystkich – baw się z nami”, który pozwolił na zapewnienie uczniom ciekawych 

zajęć pozalekcyjnych. W ramach programu organizowano zajęcia sportowe, wycieczki, 

konkursy, zajęcia rekreacyjne. Odbywały się one w dni wolne od nauki szkolnej, podczas 

ferii i wakacji. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli doskonalić swoje predyspozycje i 

uzdolnienia. Równocześnie w szkole realizowano wiele zadań i projektów dotyczących 

ochrony środowiska, promocji zdrowia.  

We współpracy Sanepidem nauczyciele realizują trzy programy : „Trzymaj formę”, 

„Radosny uśmiech” i „Wolność oddechu”. 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi realizację projektów. 

Prowadzona jest równieŜ aktywna współpraca ze szkołą partnerską po stronie czeskiej. 

 

JeŜeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych i rządowych – szkoła nie ma osobowości 

prawnej, dlatego teŜ tylko we współpracy z Gminą moŜe złoŜyć taki projekt. 

Nauczyciele są chętni do współpracy, ale przygotowani są raczej do określenia celów, 

zadań, form realizacji. Natomiast przy opracowywaniu projektów naleŜy równieŜ  
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sklasyfikować koszty, wycenić pracę. Poza tym konieczne jest zabezpieczenie finansowe, 

które zwracane jest po ostatecznym rozliczeniu projektu. 

 

Obsługę finansową szkoły prowadzi Referat Oświaty w Urzędzie Gminy w Lubrzy. 

Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zadań do budŜetu na dany rok kalendarzowy. 

Po uchwaleniu przez Rade Gminy budŜetu, dyrektor szkoły otrzymuje plan finansowy, 

który jest realizowany według odpowiedniej klasyfikacji budŜetowej. 

 Przyznane środki pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb szkoły 

związanych z jej działalnością. 

W roku ubiegłym jak równieŜ bieŜącym zaplanowane były środki finansowe na 

przeprowadzenie niezbędnych remontów, dzięki czemu podniósł się komfort nauki. 

 

W ZPS w Lubrzy wykonane zostały następujące prace remontowe: 

1. wymiana głównego zabezpieczenia elektrycznego, wymiana zabezpieczeń 

przelicznikowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilania oraz montaŜ głównego 

wyłącznika p.poŜ. 

2. remont części dachu – ułoŜono papę termozgrzewalną, wykonano obróbkę blacharską 

wraz z malowaniem i konserwacją.  

3. MontaŜ okien na górnym i dolnym korytarzu. Ponadto zamurowano otwory okienne 

na korytarzu górnym. 

4.  W sali gimnastycznej zamontowano okna z szybą obustronnie bezpieczną ( część 

zamurowano) 

5. wymieniono piec C.O oraz zamontowano bojler na ciepłą wodę 

6. wymieniono wykładziny PCV w 3 klasach 

7. zakupiono meble do 2 klas 

8. zakupiono stoliki w 1 klasie 

9. zakupiono krzesła do 2 klas 

10. zakupiono 2 tablice tryptykowe 

11. zakupiono 3 telewizory i urządzenie wielofunkcyjne do odtwarzania płyt. 

12. prace malarskie: 

        -  kuchnia wraz z magazynkiem oraz korytarzem prowadzącym do kuchni i kotłowni, 

         - korytarz górny wraz ze wszystkimi drzwiami i korytarz dolny, 

         - sala gimnastyczna,  

         - dwie szatnie oraz korytarz prowadzący do sali gimnastycznej. 
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JeŜeli nakłady finansowe w kaŜdym roku będą przynajmniej na takim poziomie jak w 

ostatnich dwóch latach, to będzie moŜliwość na systematyczne odnawianie sal i renowację 

budynku szkoły. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka jest liczba godzin 

nadliczbowych w szkole ? 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe na jednego nauczyciela 

średnio przypada 3,2 godzin nadliczbowych ( łącznie 83 godz.) 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy Szkoła w Lubrzy organizuje 

imprezy dochodowe, czy prowadzone są starania w celu pozyskiwania sponsorów podobnie 

jak jest w Szkole w Dytmarowie ? 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe w szkole nie było 

organizowanych imprez dochodowych, a nawet takich nie powinno być. Dodatkowe dochody 

Szkoła stara się pozyskać poprzez organizację np. kiermaszy, festynów itp. które później 

przeznacza się na zakup art. papierniczych do świetlicy, czy na potrzeby samorządu 

szkolnego.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w szkole w Lubrzy jest etat 

pielęgniarki ? 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe w Szkole w Lubrzy nie ma 

etatu pielęgniarki, jest gabinet pielęgniarski. W Szkole w Lubrzy pielęgniarka jest do 

dyspozycji dwa razy w tygodniu (w pierwszym tygodniu miesiąca 1 raz ). 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, od czego zaleŜy przyznawana liczba 

godzin pedagoga szkolnego? Czy bierze się pod uwagę liczbę uczniów w szkole, 

zapotrzebowanie w zaleŜności od ilości sytuacji wymagających jego pomocy, czy teŜ  w 

zaleŜności od środowiska? Pedagog szkolny powinien mieć większą liczę godzin w szkole 

gdzie jego interwencja jest częstsza. 
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- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – liczba godzin pedagoga szkolnego zaleŜy 

od liczby uczniów w szkole. JeŜeli chodzi o środowisko – to środowisko starsze z Dytmarowa 

przychodzi do szkoły w Lubrzy i wtedy zaczyna się większy problem. Zwróciła uwagę, Ŝe w 

kaŜdym gimnazjum są większe problemy niŜ w kaŜdej szkole podstawowej. Liczba godzin 

pedagoga w Szkole w Lubrzy jest wystarczająca i dobrze byłoby jej nie zmieniać. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, iŜ lepiej jest ukierunkować właściwie młodsze 

dziecko niŜ młodzieŜ starszą w gimnazjum dlatego liczba godzin pedagoga w szkole 

podstawowej powinna być większa. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy czynione są starania w pozyskiwaniu 

sponsorów na przeprowadzenie prac remontowych w szkole ? Jakie było zainteresowanie 

dzieci podczas organizowanych dodatkowych zajęć sportowych w dniach wolnych od nauki 

szkolnej ? 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe zainteresowanie 

dzieci dodatkowymi zajęciami było bardzo duŜe i zróŜnicowane, to zaleŜy od rodzaju zajęć. 

Organizowane były np. wyjazdy do parku krajobrazowego, w Sudety, do Tarnowskich Gór, 

na lodowisko itp. 

 

- mgr Sekretarz Gminy – Lila Gąsior – dodała, Ŝe z programu pn. „Sport dla wszystkich – 

baw się z nami” skorzystało łącznie 327 uczniów z terenu całej gminy. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – dodał, Ŝe nauczyciele ze szkół w 

Dytmarowie i Lubrzy, nieodpłatnie przez okres ferii zimowych prowadzili zajęcia z dziećmi, 

była zapewniona opieka, dzieci mogły korzystać z sali gimnastycznej, pracowni 

komputerowej, zajęć plastycznych.  

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka jest średnio liczba uczniów w klasach? 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe średnio w klasach 
uczy się od 23 do 25 uczniów ( najmniejsza klasa liczy 16 uczniów) 
 
- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poruszył temat godzin nadliczbowych dla 

nauczycieli. Zgodnie ze zmianą przepisów Karty Nauczyciela, nauczyciel musi mieć 
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przyznane godziny nadliczbowe, poniewaŜ gmina musiałaby płacić dodatek uzupełniający do 

pensji. 

 

- Ewa Skokuń – kier Ref. Oswiaty UG w Lubrzy -  dodała, Ŝe  zmiana ustawy - Karta 

Nauczyciela obowiązująca od 1 stycznia 2009 nałoŜyła na organ prowadzący obowiązek 

zapewnienia nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego odpowiednich 

średnich wynagrodzeń. Średnie te są bardzo wysokie w porównaniu do wynagrodzeń 

zasadniczych, np.  

- nauczyciel staŜysta –  wynagrodzenie zasadnicze – 1418 zł musi osiągnąć średnią 2 178 zł,  

- nauczyciel kontraktowy – wynagrodzenie zasadnicze - 1644 zł ma osiągnąć średnią 2 417 zł,  

- nauczyciel mianowany – wynagrodzenie zasadnicze - 2 018 zł ma osiągnąć 3 136 zł,               

- nauczyciel dyplomowany – wynagrodzenie zasadnicze -2 380 zł ma osiągnąć 4007 zł  

Gmina ma obowiązek zapewnienia średnich wynagrodzeń, obowiązek przeprowadzenia 

analizy osiągania tych wynagrodzeń a następnie ustalenia róŜnicy pomiędzy wynagrodzeniem 

osiąganym przez nauczycieli danego stopnia awansu a średnią wymaganą ustawą. 

W przypadku nie osiągnięcia średniej ustawowej, nauczycielom naleŜy wypłacić dodatek 

wyrównawczy do końca roku kalendarzowego. W związku z tym do osiągnięcia tak wysokich 

średnich konieczne jest przydzielanie nauczycielom jak największej liczby godzin 

nadliczbowych.  

Nadzór nad dopełnieniem tego obowiązku będą sprawować Regionalne Izby Obrachunkowe, 

którym organ prowadzący będzie musiał przedłoŜyć stosowne sprawozdanie. 

W roku 2009 średnie będą ustalane 2 razy : od stycznia do sierpnia i od września do końca 

roku. Drugie średnie będą wyŜsze jeszcze o ok. 200 zł 

 

Ad. 6 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2008. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Komisji 

BudŜetowej, przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2008 – stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił sprawozdanie z 

działalności komisji za rok 2008 – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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- Mieczysław Kras – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska - 

przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2008 – stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

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

i Spraw Socjalnych - przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2008 – stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - przedstawił informację o swojej pracy 
pomiędzy sesjami.  
 
 „W dniu  8 stycznia br. uczestniczyłem w uroczystości otwarcia nowo wybudowanego 

wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubrzy. Gościem zaproszonym był równieŜ 

Marszałek Województwa Opolskiego – Józef Sebesta oraz W-ce Wojewoda – Antonii 

Jastrzębski. 

W dniu 23 stycznia br. ponownie gościł u nas Marszałek Województwa Opolskiego 

wraz z dyr. Wydz. Rolnictwa – P. Stachowicz, którzy zapoznali się z terenem naszej gminy. 

 W dniu 10 lutego wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego – podziękowanie za 

zorganizowanie wizyty Marszałka w gminie Lubrza – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 W dniu 29 stycznia br wpłynęło pismo Krajowego Biura Wyborczego – dot. 

przygotowań do zbliŜających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

 W dniu 2 lutego br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu – uchwała nr 3/11/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 28.01.2009r. 

w sprawie zgodności z prawem uchwały nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lubrza z dnia            

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

postanowiono umorzyć wszczęte postępowanie nadzorcze – pismo stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu.” 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń o 

stanie majątkowym za rok 2008 do dnia 30 kwietnia 2009r. 

Ponadto poinformował, iŜ „zdarzyła się osobista niemiła sytuacja, w której spotkałem 

się z pogróŜkami dot. mojej pracy jako Przewodniczącego Rady Gminy. Odbyło się to tak 

szybko i w przelocie, Ŝe przez zaskoczenie nie zdołałem zapamiętać wyglądu tego pana. 



 23 

JeŜeli podobna sytuacja się powtórzy, to zgłoszę ją na Policję. Na dzień dzisiejszy uznaję 

sprawę za zamkniętą i nie będę tego komentował”. 

 

Ad. 8 
 
Informację o pracy Wójta Gminy między sesjami przedstawił Wójt Gminy Lubrza - mgr 

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9 
 
Interpelacje radnych : 
 
- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z prośbą o przedstawienie na piśmie harmonogramu 

planowanych na rok 2009 prac remontowych (wraz z kosztami) we wszystkich przedszkolach 

na terenie gminy. 

 

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

droga remontowana w roku 2009 we wsi KrzyŜkowice jest jeszcze na gwarancji 

powykonawczej ( jeśli tak to do kiedy ?). Kilka krawęŜników przy posesji Państwa Janickich 

odchodzi od asfaltu i odchyla na zewnątrz. 

Zwrócił się z prośbą o przesłanie odpowiedzi na piśmie równieŜ dla Państwa Janickich. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe kaŜde zadanie inwestycyjne 

podlega gwarancji powykonawczej. Wszelkie niedociągnięcia musza być wykonane przez 

wykonawcę w ramach trwającej gwarancji.  

Podobna sytuacja była w m. Trzebina, gdzie uszkodzony został most przez niedoświadczone 

osoby wycinające drzewo. Uszkodzenia zostaną naprawione w ramach gwarancji na koszt 

sprawców. 

 

Ad. 10 

Dyskusja. 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – poruszył sprawę dot. wywozu 

śmieci i planowanych zmian na pojemniki indywidualne. W Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Lubrza ( uchwała Nr III/17/07 z dn. 7.02.2007r.) jest 
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zapis, Ŝe „częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych ustala, na podstawie 

umowy, właściciel nieruchomości z podmiotem uprawnionym według następujących zasad:  

    1) dla budynków jednorodzinnych: 

a) w gospodarstwie domowym liczącym do 2 osób - nie rzadziej niŜ I raz w miesiącu. 

b) w gospodarstwie domowym liczącym powyŜej 2 osób - nie rzadziej niŜ 2 razy w 
miesiącu.  

    2) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niŜ 1 raz w tygodniu;  

    3) dla pozostałych obiektów w zaleŜności od potrzeb, lecz nie rzadziej niŜ 1 raz w 
tygodniu.  

Na posiedzeniu Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

w miesiącu grudniu ubr. była propozycja ( równieŜ radnego P. Drabika) aby wprowadzić 

zmiany w w/w regulaminie w części dot. częstotliwości wywozu odpadów, tzn. aby wywóz 

śmieci odbywał się minimum 1 raz w miesiącu w gospodarstwie domowym do 3 osób, a 

powyŜej  minimum 2 razy w miesiącu – byłoby to bardziej uczciwe. 

Niestety przez moją nieuwagę wniosek oficjalny w tej sprawie nie był poddany pod 

głosowanie. 

W chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał juŜ część umów 

z mieszkańcami w/g obowiązującego regulaminu. Zmiana uchwały w tym momencie 

skomplikuje napewno sprawę. Zwrócił uwagę, Ŝe propozycja Komisji Oświaty nie była 

dyskutowana na pozostałych Komisjach przed sesją. 

 Ponadto kwestią sporną moŜe być sprawa wywozu śmieci z cmentarzy. Do tej pory 

przy kontenerach KP-7 nie było problemu. Dyr. ZGKiM twierdzi, Ŝe przy pojemnikach 

indywidualnych parafia powinna mieć osobną umowę na wywóz śmieci.  Zaproponował aby 

do ceny za pojemnik 120 l doliczyć dodatkowo 0,50 zł aby pokryć koszty wywozu. 

 

-Wójt Gminy – mgr Stanisław Jedrusik – wyjaśnił, Ŝe w związku z propozycją Komisji 

Oświaty  dot. zmiany w/w regulaminu, przygotowany był stosowny projekt uchwały, który 

szczegółowo omawiany był przez radnych na komisjach w lutym br. mimo, Ŝe wniosek 

oficjalnie nie był przegłosowany na sesji, 

Poza tym dyr. ZGKiM przeprowadził rozmowę z KsięŜmi na temat zmiany sposoby wywozu 

śmieci z cmentarzy. 
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- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, iŜ nie udało się 

przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi KsięŜmi z powodu ich nieobecności. Ksiądz z Lubrzy 

wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Parafią a ZGKiM w Lubrzy  na wywóz 

odpadów z cmentarza za pomocą kontenerów KP – 7. Ponadto stwierdził, Ŝe Zakład nie 

powiniem ponosić tych kosztów. Taką samą decyzję podjęła Rada Parafialna w Nowym 

Browińcu. Natomiast Ksiądz z Dytmarowa jeszcze się konkretnie nie określił.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jedrusik – zwrócił uwagę, Ŝe 4 miejscowości ( Jasiona, 

Słoków, PręŜynka, Dobroszewice) z terenu gminy Lubrza nie ma cmentarzy, dlatego teŜ 

niesprawiedliwe byłoby doliczanie dodatkowej opłaty za śmieci aby pokryć kosztu wywozu 

kontenerów z cmentarzy. Są teŜ ludzie, którzy wogóle nie mają pochowanych swoich bliskich 

na cmentarzach na terenie gminy. 

 

- Marian Dobko – sołtys wsi Dytmarów – stwierdził, Ŝe niesprawiedliwe teŜ jest aby za 

śmieci na cmentarzu płacili tylko ludzie chodzący do Kościoła. Część z wierzących nie 

praktykuje, a mimo to chowa bliskich na cmentarzach na terenie gminy. Dlatego teŜ słusznym 

jest aby podwyŜszyć cenę śmieci o 0,50 zł, co przeznaczone będzie na pokrycie kosztów ich 

wywozu z cmentarzy. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – zwrócił uwagę, Ŝe na niektórych 

cmentarzach juŜ zaczyna obowiązywać regulamin uŜytkowania oraz utrzymania czystości i 

porządku. Niejednokrotnie jest tak, Ŝe firmy kamieniarskie wnoszą opłaty za uŜytkowanie.     

Z tych pieniędzy powinny być poktywane równieŜ koszty związane z wywozem śmieci i 

utrzymaniem porządku. 

Ponadto poinfotrmował, Ŝe w roku 2008 z cmentarzy na terenie gminy wywieziono łącznie 49 

szt. kontenerów KP – 7, to koszt ok. 15 000 zł. W tym roku przy tej samej liczbie byłby to 

koszt ok. 22 000 zł 

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – poinformował, Ŝe wstępne rozmowy z księdzem były 

prowadzone, ale koszt wywozu kontenera KP-7 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Lubrzy jest zbyt wysoki – ok. 470 zł. Dla porównania Zakład Usług 

Komunalnych z Prudnika proponuje cenę 240 zł. 
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- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe wywóz jednego kontenera 

KP – 7 to dokładnie koszt 445 zł ( wywóz 1 tony odpadów –  205 zł). Średnio 1  kontener z 

cmentarza waŜy w granicach 2 – 2,5 t – stąd kalkulacja jest zasadna. 

Zmiana częstotliwości wywozu śmieci skomplikuje sytuację finansową zakładu, poniewaŜ 

koszty odbioru 1 pojemnika 120l, policzone zostały na podstawie obowiązujacego 

regulaminu. W chwili obecnnej podpisane są juŜ umowy w miejscowościach:  Lubrza, 

Trzebina i część Jasiony. 

Zakład tak wykalkulował juŜ koszty, aby móc spłacać zaciągniete zobowiązania związane z 

zakupem specjalnego samochodu do wywozu pojemników 120l. Ponadto w kaŜdym sołectwie 

wystawione będą bezpłatnie kontenery na popiół i szlakę. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – stwierdzi, Ŝe zmieniając 

sposób odbioru odpadów na system indywidualny, zmieni się cięŜar kontenerów  KP -7, 

napewno bedą lŜejsze niŜ dotychczas, nawet o 2/3. 

 

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

pierwszej kolejności trzeba byoby zacząć od segregacji odpadów. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe nie chodzi juŜ o zmianę regulaminu, teraz naleŜy 

rozwiązać problem wywozu śmieci z cmentarzy. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, dlaczego 

przy sporządzanych kalkulacjach ceny, nie wzięto pod uwagę wywozu śmieci z cmentarzy. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy wyjaśnił, Ŝe na cmentarzach nie muszą być 

koniecznie kontenery KP – 7, mogą być mniejsze 1100l ( koszt – 66 zł), jest kilka 

mioŜliwości do wyboru. 

  

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił uwagę , Ŝe na ksiąŜeczkach opłat za 

wywóz śmieci jest zapis, Ŝe mieszkańcy posesji, którzy nie gromadzą odpadów w sposób 

selektywny będą uiszczać opłaty wyŜsze. Zwrócił się z zapytaniem, ile jest takich osób? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe jak dotychczas 

zidentyfikowano 3 osoby, ktore nie prowadzą zbiórki selektywnej. 
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- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – stwierdzi, Ŝe napewno tych osób jest znacznie 

więcej, poniewaŜ w dalszym ciągu widać w kontenerach opakowania plastikowe i szklane. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – przypomniał, Ŝe Zakład zajmuje się nie 

tylko opadami ale równieŜ zaopatrzeniem w wodę, zimowym utrzymaniem dróg, realizuje 

zadania komunalne, itp. Nie sposób pilnować tylko zadań związanych z gospodarką 

odpadami, zwłaszcza przy tak małej liczbie zatrudnianych pracowników. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem ile w roku 2008 wywieziono 

kontenerów z cmentarzy w poszczególnych miejskowościach ? 

 

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

miejscowościach wywóz kontenrów z cmentarzy w roku 2008 przedstawia się następująco : 

1. Lubrza – 14 szt. 

2. Olszynka – 8 szt. 

3. Dytmarów – 18 szt. 

4. Trzebina – 9 szt. 

 

- Leopold Saska – radny – poinformował, Ŝe jest przeciwny stawianiu dodatkowego kontenera 

KP – 7  na popiół i szlakę.   

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe taki był zamiar aby 

częściowo odciąŜyć mieszkańców. Poza tym szlaka jest tańsza - 25 zł/ 1t, a odpad 

niesegregowany – 154 zł /1t. Dodał, Ŝe jeśli w tych kontenerach będą umieszczane inne 

odpady niŜ popiól, czy szlaka, to zostaną zabrane. 

 

- Michał IŜyk – zaproponował, aby na kontenery przeznaczone na popiół załoŜyć siatki. 

 

- Marian Dobko – sołtys wsi Dytmarów – zwrócił się z prośbą aby przygotować informację na  

n/t  liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym a ile faktycznie płaci za śmieci. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe moŜna przygotować 

informację n/t liczby zawartych umów oraz ile osób zalega z opłatami. 
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- Gerard Grelich – Przewodniczący Rady Siołeckiej w Nowym Browińcy – zwrócił uwagę, Ŝe 

w Nowym Browińcu jest wiele osób samotnych, często wyjeŜdŜają na 1 – 2 miesiące. 

Dlaczego w takim wypadku musza płacić za śmieci, skoro ich nie ma. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe w takich indywidualnych 

przypadkach zawsze moŜna zgłosić do Zakładu, przez jaki okres czasu dana osoba będzie 

poza miejscem zamieszkania. Wówczas na ten okres nie będzie naliczana opłata. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad sesji ogłosił 10 – coi 

minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Salę obrad opóscił radny – Ryszasrd Surmiak ( obecnych 12 radnych) 

 

Po przewie obrady sesji wznowiono 

 

Ad. 11 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XX/145/09 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XX/146/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XX/147/09 w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do 

sektora finansów publicznych dotacji z budŜetu Gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli 

realizacji zadań zleconych tym podmiotom. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

 

- Nr XX/148/09 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubrza nr XIX/140/08 z dnia 19 grudnia 

2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza nr XVIII/133/08 z dnia 30 

października 2008 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od 
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podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do 

wymiaru i poboru podatku. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XX/149/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2009r 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 12 

 

Podjęte w p. 11 porządku obrad uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 12 

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

dniu 19 grudnia 2008r. br. zgłoszona była interpelacja dot. zadłuŜenia budynków 

administrowanych przez ZGKiM, GOKSiR oraz Ref. Oświaty – odpowiedź udzielona została 

podczas obrad sesji. 

 

Ad. 13 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – poinformował, Ŝe w m. 

KrzyŜkowice jest bardzo niskie ciśnienie wody. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił uwagę, Ŝe problem z niskim ciśnieniem 

wody jest równieŜ w Skrzypcu, dokładnie  k/ P. Wiśniewskiej. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr ZGKiM w Lubrzy – zwrócił uwage, Ŝe dotychczas nie było 

Ŝadnego zgłoszenia na temat niskiego ciśnienia wody w KrzyŜkowicach, czy w Skrzypcu. 

Sprawa napewno zostanie zbadana. 
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- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem do 

prezesa RSP Skrzypiec, czy na fermie kur w Trzebinie jest odpowiednie ciśnienie wody ? 

 

- Jarosław Mormul – prezes RSP Skrzypiec – poinformował, Ŝe ciśnienie wody na fermie w 

Trzebinie nie jest zadowalające, tak było juŜ od początku wybudowania wodociągów, ale 

teraz i tak lepsze niŜ dawniej. Do tej sprawy trzeba będzie powrócić. 

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

zapisu § 9 uchwały Nr III/17/07 z dn. 7.02.2007r. w sprawie Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Lubrza dot. częstotliwości wywozu odpadów 

komunalnych według następujących zasad:  

    1) dla budynków jednorodzinnych: 

a) w gospodarstwie domowym liczącym do 3 osób - nie rzadziej niŜ 1 raz w 
miesiącu. 

b) w gospodarstwie domowym liczącym powyŜej 3 osób - nie rzadziej niŜ 2 razy w 
miesiącu.  

    2) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niŜ 1 raz w tygodniu;  

    3) dla pozostałych obiektów w zaleŜności od potrzeb, lecz nie rzadziej niŜ 1 raz w 
tygodniu. 
 

- Stanisław Pawłowski – radny – stwierdził, Ŝe powinno się pozostać na dotychczasowych 

warunkach przynajmniej przez pół roku. Przez ten okres czasu będzie juŜ wiadomo jak 

funkcjonuje nowy system odbioru odpadów. Jeśli teraz będziemy wprowadzać zmiany, to  

będzie bałagan, zwłaszcza Ŝe część umów juŜ została podpisana. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, Ŝe rozmowy w tej 

sprawie trwają juŜ od października ubiegłego roku. Niestety z tego co widać, proponowane 

przez radnego uchwały odrzuca się, a pozostałe przygotowywane przez pracowników Urzędu 

są słuszne i właściwe. Prawdą jest, Ŝe nie został zgłoszony oficjalny wniosek na sesji. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe inna jest procedura zgłaszania 

projektów uchwał przez radnych a inna przez pracowników Urzędu. 
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Pracownik przygotowuje projekt uchwały na polecenia Wójta, następnie jest on omawiany 

przez radnych na wszystkich komisjach. Radny nie moŜe zlecić pracownikowi przygotowanie 

uchwały. 

 

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

głosowanie WNIOSEK zgłoszony przez radnego – Ryszarda Barczyka, który został 

odrzucony przy 8 głosach „przeciw”, 3 – „za’ i 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 12 

radnych). 

 

Sprawy inne: 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z prośbą aby wystąpić do Starostwa 

Powiatowego o zamontowanie znaku zatrzymywania się przy drodze powiatowej przy 

wjeździe do Skrzypca ( za zakrętem po obu stronach ). Często stoją tam samochody a 

ograniczona widoczność powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jedrusik – poinformował, iŜ była interwencja w sprawie 

odśnieŜania chodników przy posesjach. JednakŜe przepisy ustawy z 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach określają, Ŝe to właściciel posesji zobowiązany jest do 

utrzymywania czystości i porządku, poprzez oczyszczanie ze śniegu, lodu, usuwanie błota i 

innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił uwagę, Ŝe odśnieŜanie chodników 

niejednokrotnie mija się z celem, poniewaŜ samochód odśnieŜający drogę, cały śnieg z 

powrotem zrzuca na chodnik. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrcił się z prośbą aby po okresie zimowym przypilnować prace 

przy łataniu dróg na drogach powiatowych. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe prawdopodobnie Powiat Prudnik  

na zimowe utrzymanie dróg przeznaczył tak duŜo środków, Ŝe nie wystarczy juŜ na łatania 

ubytków. W budŜecie gminy na łatanie dróg zaplanowana jest kwota ok. 30 000 zł i wszystkie 

drogi gminne gdzie będzie potrzeba bedą łatane. Będą równieŜ czynione starania aby na 
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doŜynki gminne, które w 2009r. planowane są w Olszynce, Starostwo Pwiatowe sfinansowało 

w 50 % budowę chodnika przy drodze powiatowej. 

 

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. 1350. 

 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o zamontowanie znaku zatrzymywania się przy 

drodze powiatowej  przy wjeździe do Skrzypca ( za zakrętem po obu stronach ). Często stoją 

tam samochody a ograniczona widoczność powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa. 

 

Protokołowała :       PRZEWODNICZACY 
mgr Alina Woehl          Rady Gminy Lubrza 
              Krzysztof Sobstyl 
       

  
        

          

 


