
Protokół nr XXI/2009 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 24 kwietnia 2009 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 13 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 27 lutego 2009r. 
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
6. Interpelacje radnych. 

  7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2008r. Udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy. 

      - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych  
        do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2008  
      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii    
         Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza  
        za 2008r. 
 8. Dyskusja. 
9. Podjęcie uchwał : 

 - 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. 
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- 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. 
 
- w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 
 
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 
 
- w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Olszynka na 
lata 2009 - 2016” 
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009r. 
 
- w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Lubrza poręczenia wekslowego. 
 
- w sprawie zapewnienia współfinansowania z budŜetu Gminy Lubrza projektu objętego 
dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 

 

     10.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
     11.  Zapytania i wolne wnioski 

     12.  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad. 3 
Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 27 lutego 2009r.  
 
Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 27 lutego 2009r. przyjąć 

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

„jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

Ad. 4 

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

pomiędzy sesjami.  

 „W miesiącu marcu br. odbywały się zebrania we wszystkich sołectwach gminy w 

których w większości uczestniczyłem. 

 W dniu 9 kwietnia br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przesłane 

zostały:  

- Uchwała Komisji Rewizyjnej Nr 5/2009 z dnia 07 kwietnia 2009r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu gminy za 2008r. wraz z 

uzasadnieniem. 
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- protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.04.2009r. 

- uchwała w sprawie ustalenia liczby i składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

- wyciąg ze statutu gminy dot. Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 3 kwietnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu powiadomiła o 

toczącym się postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały nr XX/147/09 Rady Gminy 

Lubrza z dnia 27 lutego 2009r. 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. Sprawa skierowana 

została na Kolegium RIO celem podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

W dniu 10 kwietnia br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

uchwała nr 9/36/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia  8 kwietnia 

2009r. w sprawie uchwały nr XX/147/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009r. 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 nadzorcze –– orzeczono niewaŜność uchwały z powodu naruszenia 

art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych. (pismo stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu). 

Ponadto Rada Gminy otrzymała od samorządu wsi KrzyŜkowice oraz Zarządu 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi KrzyŜkowice świąteczne Ŝyczenia Wielkanocne.”  

 Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń o 

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

 

Ad. 5 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ponadto Wójt Gminy przedstawił nowego radcę prawnego Urzędu Gminy P. Janusza Szot. 

 

Ad. 6 

Interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

 

Na salę obrad sesji przybył radny – Robert Smoleń ( obecnych 14 radnych) 

 



 4 

Ad. 7 

Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2008r. Udzielenie absolutorium  

Wójtowi Gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe informacja oraz 

materiały rzeczowe dotyczące wykonania budŜetu były analizowane na posiedzeniach 

Komisji stałych.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uchwałę Nr 169/2009 z 

dnia 15 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2008r. – stanowi załącznik nr 3 .  

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do Przewodniczących 

komisji stałych o przedstawienie opinii nt. „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 

Lubrza za  2008r.”. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji BudŜetowej - poinformował, Ŝe 

Komisja na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. wydała opinię pozytywną do „Sprawozdania z 

wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2008r. przy 4 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu 

komisji   4 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

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

poinformował, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. wydała opinię pozytywną 

do „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2008r. przy 5 głosach „za”               

( obecnych na posiedzeniu komisji  5 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

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

i Spraw Socjalnych – poinformował, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. 

wydała opinię pozytywną do „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2008r. 

przy 5 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu komisji 5 członków na ustalony 5 – cio 

osobowy skład komisji). 
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o odczytanie stanowiska Komisji. 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał uchwałę Nr 5/2009 

Komisji Rewizyjnej z dnia 07 kwietnia 2009r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubrza z wykonania budŜetu Gminy za 2008r. – stanowi załącznik nr 4. 

Ponadto poinformował, Ŝe komisja wydała opinię pozytywną przy 5 głosach „za” ( obecnych 

na posiedzeniu komisji  5 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 181/2009      

z dnia 15 kwietnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2008r.– stanowi 

załącznik Nr5 do protokołu.  

 

 

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

poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXI/150/09 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubrza za 2008 rok. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 14, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

 

Podjęta w p. 7 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył gratulacje Wójtowi Gminy – mgr 

Stanisławowi Jędrusikowi za kolejne, jednogłośnie udzielone absolutorium z wykonania 

budŜetu gminy za rok 2008. 

  

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 
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Ad. 8 

 

- Mieczysław Kras – radny – stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2008 moŜna było zauwaŜyć, Ŝe 

uwagi były do pracy Komisji Rewizyjnej, być moŜe trzeba byłoby doszkolić jej członków. 

Poza tym zwrócił uwagę, Ŝe źle ustalany jest plan pracy wszystkich komisji na dany rok – 

jedna komisja wchodzi w kompetencje drugiej. Trzeba tak zaplanować pracę poszczególnych 

komisji merytorycznych aby tematy się nie powtarzały. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem od kiedy we wszystkich miejscowościach 

wprowadzona będzie indywidualna zbiórka odpadów komunalnych ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, iŜ w chwili obecnej nowy, 

indywidualny  system odbioru odpadów funkcjonuje w miejscowościach : Lubrza, Trzebina, 

Jasiona, PręŜynka, Dobroszewice natomiast od 1 maja br. będzie wprowadzony w Skrzypcu, 

Dytmarowie, KrzyŜkowicach, od 1 czerwca br. : Olszynka, Laskowice, Słoków i Nowy 

Browiniec. 

  

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem jaki był wynik rozstrzygniętego 

przetargu  w sprawie najmu lokalu uŜytkowego w miejscowości Dytmarów 2a. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – poinformował, Ŝe przetarg dotyczył najmu lokalu uŜytkowego o 

pow. 36 m2 . Niestety przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak zainteresowania.  

Część pomieszczeń uŜytkowych w budynku 2a w Dytmarowie wynajmuje Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA.  

Pozostałe pomieszczenia na parterze są wolne, koszty administracyjne ponosi Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W budynku tym zamontowano nowy piec c.o na 

ekogroszek, który jest znacznie droŜszy niŜ opał tradycyjny tj. węgiel, flot, itp. Dlatego teŜ 

wzrosły koszty ogrzewania, za same pomieszczenia na parterze jest niedopłata w wys. 

4 000zł. W związku z powyŜszym prawdopodobnie trzeba będzie podnieść cenę za c.o od       

1 m2. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe w roku 2009 planowana jest 

realizacja  5 – ciu zadań inwestycyjnych. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, zwłaszcza 
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jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Tymi sprawami w Urzędzie Gminy zajmuje 

się Pani Emilia Cimochowska, która wywiązuje się z obowiązków bardzo dobrze i widać 

efekty tych prac. Mamy juŜ przyznane środki finansowe na realizację zdania pn. Przebudowa 

drogi gminnej w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej (droga od 

byłej Szkoły do drogi krajowej) w wys. 1 286 000 zł. Na liście rankingowej zadanie to 

znajduje się na  trzecim miejscu. Jest to pozycja bardzo wysoka i moŜna ją zawdzięczać P. 

Cimochowskiej. 

Następnie w dniu 27 kwietnia br. rozstrzygnięty będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy 

inwestycji. Prace powinny rozpocząć się juŜ w miesiącu czerwcu br. 

       Kolejny wniosek na zadanie dot. adaptacji budynku bramnego, renowacja 

muru zabytkowego i figury Św. Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie, przeszedł juŜ 

pozytywnie ocenę formalną przez Zarząd Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego. Podczas oceny merytorycznej, przeprowadzanej przez członków 

zespołu oceniającego, stwierdzono tylko jedno uchybienie, tzn. występuje niespójność 

numerów figury Św. Nepomucena w Trzebinie wpisanej do rejestru zabytków z numerem w 

studium wykonalności inwestycji. Teraz oczekujemy tylko na decyzję na przyznanie środków 

i ogłoszenie listy rankingowej. 

  Trzeci wniosek dot. modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce, obecnie 

przechodzi ocenę formalną. Jak na razie nie ma Ŝadnych uwag. 

Natomiast na kolejne z planowanych zadań inwestycyjnych : 

- Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza. 

- Remont – modernizacja StraŜnicy OSP w Lubrzy 

      nabór wniosków ogłoszony będzie prawdopodobnie na przełomie maja-czerwca br. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKiM, czy odpady segregowane 

będą odbierane wg poprzednich zasad, oraz kiedy rozpoczną się prace przy remoncie 

chodników ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe odpady segregowane będą 

odbierane wg ustalonego wcześniej harmonogramu, nie ma Ŝadnych zmian. Od miesiąca 

czerwca br. będzie wprowadzony dodatkowy worek na papier. 

Natomiast jeśli chodzi o remont chodników, w pierwszej kolejności planowany jest w m. 

Olszynka przy drodze powiatowej. Starostwo Powiatowe zobowiązało się zakupić materiał a 
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robociznę wykonają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Lubrzy.  

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa planowanej 

budowy drogi  nr 210 w m. PręŜynka k/ P. Tomaszewskiego ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe jest juŜ odpowiedź 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego na sprzeciw P. Tomaszewskiego w powyŜszej 

sprawie. Kolegium popiera stronę urzędu. Ostatecznie droga będzie robiona wg planu 

pierwotnego. W najbliŜszym czasie zlecone będzie opracowanie dokumentacji technicznej. 

Następnie w miesiącu październik – listopad złoŜony zostanie wniosek do Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych o dofinansowanie budowy w/w drogi ( jako droga transportu rolnego). 

JeŜeli w dalszym ciągu P. Tomaszewski będzie utrudniał wykonywanie prac wówczas sprawa 

będzie rozwiązywana przy pomocy policji. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę na konieczność szybkiego rozwiązania problemu 

ze ściekami bytowo – gospodarczymi, koniecznie trzeba pomyśleć np. o budowie 

przydomowych oczyszczalni. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, w jakim stopniu przeprowadzany będzie remont dróg 

powiatowych. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, Ŝe do gruntownego remontu 

zaplanowana jest droga powiatowa Biała – PręŜyna – PręŜynka, przy czym koniec remontu 

przewidziany był w połowie wsi PręŜynka (ok. 150 mb. za transformatorem). Dzięki 

partycypacji w kosztach naszej gminy w wys. 50 000 zł, odcinek ten będzie przedłuŜony. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe wykonawca przeprowadza remont drogi 

według projektu. Zleceniodawca przygotowując dokumentację określa warunki i zakres prac.  

Okazuje się, Ŝe przy remoncie drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice nie będzie ściągana 

cała stara nawierzchnia, tylko zaledwie ok. 10 %, poniewaŜ takie są załoŜenia projektu.  

Jeśli chodzi o remont drogi powiatowej Biała – PręŜyna – PręŜynka, w pierwszych 

załoŜeniach miał być remontowany cały odcinek (tak sporządzony był kosztorys). Ale 

środków wystarczy zaledwie na połowę planowanej inwestycji. Aby dokończyć remont 



 9 

powiat musiałby złoŜyć kolejny wniosek na wykonanie drugiego etapu. W takim układzie 

inwestycja zakończyłaby się dopiero w przyszłym roku. 

Nasza gmina zamierza partycypować w kosztach remontu w wys. 50 000 zł aby droga  

zrobiona była równieŜ przez całą wieś PręŜynka.  Przed przekazaniem środków będą jeszcze 

prowadzone rozmowy. Ponadto będę pilnować aby podczas remontu drogi Prudnik – 

KrzyŜkowice, wykonano równieŜ odcinek drogi do Skrzypca na dł. ok. 100 mb. – tj. zjazd od 

skrzyŜowania ( jest to równieŜ odcinek drogi powiatowej). W roku ubiegłym nasza gmina 

równieŜ partycypowała w kosztach remontu cząstkowego tego odcinka drogi w wys. 7 000 zł. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe dobrze byłoby zaprosić np. na sesję  

kierownika robót, wykonawcę lub przedstawiciela z powiatu, w celu przedstawienia zakresu 

planowanych prac remontowych drogi Prudnik – KrzyŜkowice. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, Ŝe budynki Stadniny Koni w Olszynce koniecznie 

trzeba zabezpieczyć, poniewaŜ groŜą zawaleniem, poza tym taki widok nie wpływa 

korzystnie na estetykę terenu. Być moŜe są jakieś przepisy, które zmusiłyby właściciela do 

uprzątnięcia terenu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe w tej sprawie prowadzone były 

rozmowy z Kierownikiem Stadniny Koni – P. Świderskim, który zaproponował nieodpłatne 

przekazanie budynków na własność gminy. Po przeprowadzonej wizji lokalnej okazało się, Ŝe 

przejęcie tych budynków nie ma sensu. Ponadto na zapytanie odnośnie planowanego remontu 

uzyskałem odpowiedź, Ŝe remont będzie moŜliwy jeśli będą na to środki finansowe. 

JeŜeli rzeczywiście budynki będą groziły zawaleniem, wówczas sprawa zgłoszona zostanie do 

nadzoru budowlanego, który wyda decyzję nakazującą wyburzenie zagraŜających obiektów. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem, kiedy rozpoczną się 

prace związane z remontem cząstkowym dróg gminnych ? 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, Ŝe remont cząstkowy dróg gminnych 

rozpocznie się w miesiącu maju br. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe na niektórych odcinkach dróg gminnych 

planowane jest ułoŜenie dywanika asfaltowego, poniewaŜ łatanie nie rozwiąŜe problemu. Po 

tegorocznej zimie drogi są bardzo mocno zniszczone. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z prośbą o pomoc przy przygotowaniu i uprzątnięciu 

boiska sportowego w PręŜynce gdzie organizowane będą zawody straŜackie. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XXI/151/09 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. 

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

 

- Nr XXI/152/09 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). 

 

- Nr XXI/153/09 w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego  

  nauczycieli. 

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

 

- Nr XXI/154/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 

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

 

- Nr XXI/155/09 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości 

Olszynka na lata 2009 - 2016” 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 
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- Nr XXI/156/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009r. 

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

 

- Nr XXI/157/09 w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Lubrza poręczenia wekslowego. 

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

- Nr XXI/158/09 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budŜetu Gminy Lubrza 

projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych  2008-2011. 

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

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 

 

Podjęte w p. 9 porządku obrad uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10 

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

dniu 27 lutego 2009r. zgłoszone były dwie interpelacje, tj.  

1. dot. remontowanej w 2008r. drogi we wsi KrzyŜkowice, czy jest jeszcze na gwarancji 

powykonawczej – odpowiedź udzielona została ustnie podczas obrad sesji oraz na piśmie        

( interpelacja zgłoszona przez radnego K.Sobstyla) 

2. dot. harmonogramu planowanych na rok 2009 prac remontowych (wraz z kosztami) w 

przedszkolach na terenie gminy. ( interpelacja zgłoszona przez radnego – A. KałuŜę) – 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 

- Mieczysław Kras – radny – poruszył sprawę zagroŜenia w związku z pojawieniem się w 

okolicznych gminach drapieŜnika – pumy . Społeczeństwo obawia się o swoje zdrowie i 

Ŝycie, niestety nie jest na bieŜąco informowane o zagroŜeniu, nie moŜna dopuścić do tragedii. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe w zeszłym miesiącu puma 

widziana była na naszym terenie. W związku z tym sztab kryzysowy w Starostwie 
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Powiatowym zwołał natychmiastową naradę z udziałem Wójtów, Burmistrzów oraz 

przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego ds. Zarządzania Kryzysowego. Niestety nie mogłem 

uczestniczyć w naradzie, naszą gminę reprezentowała P. Sekretarz. Obrady trwały przez 3 

godziny i ustalono, Ŝe tą sprawą będą zajmować się tylko i wyłącznie leśnicy. Jak na razie 

Wojewoda Opolski – jako osoba odpowiedzialna, nie wyraził zgody na odstrzał, tylko na 

odłowienie zwierzyny. Z naszej strony moŜemy tylko wystąpić na piśmie do Wojewody o 

zajęcie stanowiska w tej sprawie w związku z licznymi interwencjami mieszkańców.  

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKiM – A. Winnika, czy jest 

moŜliwość aby Zakład zorganizował zbiórkę zuŜytych opon na terenie gminy, podobnie jak to 

jest w innych gminach. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe taka zbiórka wiąŜe się 

z dodatkowymi kosztami. Zwrócił uwagę, iŜ kaŜdy zakład wulkanizacyjny moŜe przyjąć 

zuŜyte opony od samochodów osobowych, poniewaŜ mają podpisane umowy na ich odbiór z 

producentami. Gorzej jest z oponami większymi, np. maszyn rolniczych, nawet gdyby Zakład 

zorganizował taką zbiórkę, to wcześniej trzeba byłoby zaplanować koszty oraz wyznaczyć 

miejsce ich składowania. Niestety z nasz Zakład nie dysponuje takim terenem, który 

dodatkowo trzeba byłoby zabezpieczyć.   

 

- RóŜa Gruna – sołtys wsi Nowy Browiniec – zwróciła się z zapytaniem jak wygląda sprawa 

wywozu gruzu, jakie są opłaty oraz gdzie moŜna go składować. Ponadto zwróciła się z 

zapytaniem, kiedy będzie zakupiony przystanek PKS w Nowym Browińcu. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe wywóz gruzu moŜna 

zgłosić do naszego Zakładu. Koszt transportu na Miejskie Wysypisko Śmieci w Prudniku to 

kwota 3 zł / 1 km, do tego dochodzi opłata za rodzaj i tonaŜ odpadu przyjętego.  

Przystanek PKS do Nowego Browińca oraz materiały do jego zamontowania są juŜ 

zakupione. Zadanie będzie wykonane przez pracowników interwencyjnych, którzy 

przychodzą od  4 maja br.   

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła się z zapytaniem kiedy będą łatane dziury na 

drodze powiatowej w Słokowie. 
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- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, Ŝe Starostwo Powiatowe ogłosiło 

przetarg na wykonanie remontu cząstkowego dróg powiatowych. 

 

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

 1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o obniŜenie chodnika przy przystanku  

     PKS w KrzyŜkowicach przy drodze powiatowej w kierunku do byłej StraŜnicy. 

2. Wystąpić na piśmie do Starostwa Powiatowego w Prudniku z propozycją zmiany 

planowanego wykonania odwodnienia drogi powiatowej tj. na łuku wjazdowym do 

miejscowości KrzyŜkowice obok posesji P. Janickich. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – wyjaśnił, Ŝe sposób odprowadzenia dróg opadowych 

ujęty jest w dokumentacji technicznej, jest wydane pozwolenie budowlane, kaŜda zmiana w 

dokumentacji wymaga od projektanta wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego. 

Podczas rozmów w tej sprawie w Starostwie projektant, który jest jednocześnie inspektorem 

nadzoru nie akceptuje  proponowanych zmian. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – poinformowała, Ŝe od 1 kwietnia br. weszła w Ŝycie 

ustawa o Funduszu Sołeckim. W związku z powyŜszym sołectwa będą mogły podjąć uchwałę 

zebrania wiejskiego w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego. Warunkiem przyznania 

środków będzie złoŜenie stosownego wniosku ( wskazanie przedsięwzięć do realizacji) do 

Wójta Gminy. O wysokości funduszu sołeckiego będzie decydowała  Rada Gminy. 

Sekretarz Gminy przekazała szczegółowe informacje dot. funduszu sołeckiego obecnym na 

sesji Sołtysom i Przewodniczącym Rad Sołeckich. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe wielkość funduszu będzie uzaleŜniona od 

kondycji finansowej gminy, od liczby mieszkańców sołectwa oraz innych wskaźników 

określonych w ustawie. Maksymalnie sołectwo będzie mogło otrzymać do 10 tys. zł. 

Niektórym sołectwom nie będzie się opłacało występować z takim wnioskiem, poniewaŜ juŜ 

teraz mają do rozdysponowania znacznie więcej środków.  Utworzenie takiego funduszu nie 

jest obowiązkowe. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział . 
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Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1300 a zakończono o godz. 1510. 

 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o obniŜenie chodnika przy przystanku  

     PKS w KrzyŜkowicach przy drodze powiatowej w kierunku do byłej StraŜnicy. 

2. Wystąpić na piśmie do Starostwa Powiatowego w Prudniku z propozycją zmiany    

    planowanego wykonania odwodnienia drogi powiatowej tj. na łuku wjazdowym do  

    miejscowości KrzyŜkowice obok posesji P. Janickich. 

 

 

Protokołowała :        Przewodniczący 

Alina Woehl                          Rady Gminy Lubrza 

          Krzysztof Sobstyl 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


