
Protokół nr XXII/2009 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 29 czerwca 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 11 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 24 kwietnia 2009r. 

4. Sytuacja na rynku produktów rolnych. Spotkanie z przedstawicielem Izby Rolniczej 

w Opolu oraz przedstawicielem Spółdzielni Producentów Rolnych w Dytmarowie. 

5. Działalność prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Lubrzy. 

6. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 

7. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

8. Interpelacje radnych. 

 9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał: 
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- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 

- w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

- w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej, 

- w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Lubrza na 

lata 2009 – 2016” 

- w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubrza do przedsięwzięcia 

dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej 

opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie 

potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w 

administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki” 

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2009r. 

- w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. 

     11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     12.  Zapytania i wolne wnioski 

     13.  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe  na sesji nie będzie 

obecny przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu, który usprawiedliwił swoją nieobecność z 

powodu Walnego Zgromadzenia Izby.  

Ponadto prowadza się zmiany w projekcie uchwały – „zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia   budŜetu Gminy Lubrza na 2009r”.  

 Zwrócił się do Skarbnika Gminy – mgr Agnieszki Marszałek o wyjaśnienie wprowadzonych 

zmian. 

 

- mgr Agnieszka Marszałek – Skarbnik Gminy – poinformowała, Ŝe na str. nr 1 projektu 

uchwały zmianie uległa kwota wydatków na „obronę cywilną” – zwiększa się wydatki o 

5 000 zł na zakup piasku w związku z zagroŜeniem powodziowym. Zwiększa się dochody o 

5 000 zł w Dz. „gospodarka mieszkaniowa”– są to pieniądze ze sprzedaŜy mieszkań na raty, 

uzyskane od dłuŜników. Ponadto decyzją Wojewody zwiększona została dotacja o kwotę 

900zł w rozdz. 85228- „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 

Te zmiany mają analogiczne odzwierciedlenie w załącznikach do niniejszej uchwały. 
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Zmiany w porządku obrad sesji przyjęte zostały przez radę jednogłośnie ( głosowało 11 

radnych)  

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 kwietnia 2009r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 24 kwietnia 2009r. 

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

„jednogłośnie”( głosowało 11 radnych). 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl –  zwrócił się z prośbą do P. Leszka 

GiŜyckiego – Prezesa Spółdzielni Producentów Rolnych w Dytmarowie o przestawienie 

informacji na temat sytuacji na rynku produktów rolnych. 

 

- Leszek GiŜycki – poinformował, Ŝe Spółdzielnia przeprowadziła skup zbóŜ ( pszenica, 

jęczmień, kukurydza, rzepak) praktycznie aŜ do dnia dzisiejszego. Następnie 

przygotowywane będą magazyny do Ŝniw tegorocznych. Ceny wyjściowe na początku 

prowadzonego skupu w roku 2008 były bardzo wysokie tj. od 650 zł /1 t pszenicy, ale niestety 

spadły do poziomu 430 zł – 500 zł ( poniŜej kosztów produkcji). Rok 2008 był dość trudny, 

Spółdzielnia odniosła straty, dlatego teŜ zaciągnięty będzie kredyt na dalsze prowadzenie 

działalności. 

Przypuszczalnie ceny zbóŜ podczas tegorocznych Ŝniw nie ulegną większym zmianom, tj. na 

poziomie 500 zł/1 t pszenicy. Przy duŜej podaŜy ceny będą niŜsze. Spółdzielnia będzie starała 

się utrzymać ceny rynku lokalnego. 

Zwrócił uwagę, Ŝe drastycznie podniosły się ceny za nawozy i środki ochrony roślin, nawet o 

100% – 150 %. 

 

( Na salę obrad przybył radny – Jan Hoinka- obecnych 12 radnych). 

 

- Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – stwierdził, iŜ rzeczywiści sytuacja na rynku 

rolnym jest bardzo trudna. Jedynym wyjściem dla rolników jest zawiązanie grupy 

producenckiej, wówczas moŜna uzyskać lepszą cenę produktów rolnych i nie ma problemu ze 

zbyciem. Poza tym grupy producenckie mogą ubiegać się o dofinansowanie. 
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Zwrócił uwagę, Ŝe dobrym rozwiązaniem dla sołectw jest przystąpienie do Funduszu 

Sołeckiego. Będzie moŜna uzyskać z budŜetu państwa zwrot za poniesione koszty 

realizowanych inwestycji w sołectwach w wys. 30 % . JeŜeli na wszystkie wsie przeznaczy 

się 500 000 zł to będzie moŜna uzyskać zwrot w wys. 150 000 zł dodatkowych pieniędzy do 

budŜetu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się do radnego powiatowego – Piotra 

Hanusika – przedstawiciela Zrzeszenia Producentów Rolnych Gminy Biała o przedstawienie 

informacji na temat sytuacji na rynku wieprzowym.  

Ponadto dodał, Ŝe jeśli chodzi o Fundusz Sołecki to sprawa wygląda trochę inaczej, poniewaŜ 

zwrot za poniesione wydatki związane z realizacją inwestycji będzie moŜna uzyskać 

maksymalnie do 30 %, w zaleŜności od wielu czynników min. liczby mieszkańców sołectwa 

oraz wskaźnik dochodów bieŜących gminy. 

 Po przeprowadzonej dokładnej analizie wg określonego w ustawie algorytmu wyliczyliśmy, 

Ŝe w budŜecie gminy będzie moŜna wyodrębnić środki na Fundusz Sołecki w 

wys.137 095,00zł na wszystkie sołectwa, z czego zwrot byłby na poziomie 20 % , co daje 

kwotę ok. 30 000 zł. 

 

- Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe sytuacja na rynku tuczników 

jest bardzo dobra. Zrzeszenie z Gminy Biała skupia 180 członków i rocznie sprzedaje 50 000 

szt. tuczników, głównie do trzech duŜych przedsiębiorstw w kraju. Zrzeszenie moŜe pozwolić 

sobie na utrzymanie wyŜszej ceny. Obecnie obowiązuje cena 5,20 zł/1 kg Ŝywca. 

 

Ad. 5 

Informację na temat działalność prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Lubrzy przedstawił dyr. GOKSiR – Marian Gul. 
 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na 
dotacji budŜetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i 
usługowej. 
Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :  
Domy Kultury : w Lubrzy, PręŜynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w 

KrzyŜkowicach. Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynce, PręŜynce, Dytmarowie, 

Trzebinie. Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek 

Kultury zatrudnia w: 

Domach Kultury i Świetlicy : 7 osób –  5,00 etatu 
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Bibliotekach Publicznych :  5 osób –  3,50 etatu 

Palacze c.o.    4 osoby – 1,58 etatu 

Sklep:     1 osoba – 1,00  etatu 

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest 

finansowane z dotacji budŜetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z 

uzyskanych środków własnych. W 2008 r. planowana dotacja podmiotowa dla GOKSiR w 

Lubrzy z Urzędu Gminy w Lubrzy uchwalona jest na kwotę 585.500,00 zł. z której  planuje 

się pokryć w 2009 r. koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię, 

usługi komunalne, koszty programu Ikonka, zakupu ksiąŜek, organizację imprez kulturalnych 

oraz remonty. Do dnia 31 maja 2008 r. GOKSiR otrzymał dotację z budŜetu gminy w 

wysokości 295.000,00 zł.  

Realizacja wydatków i dochodów na koniec maja 2009 r. przedstawia się następująco: 

DOCHODY 
                                         Plan                  Realizacja  
Dotacja podmiotowa  585.500,00    295.000,00 
Dotacja UMWO                                                                               
Własne   203.000,00                 65.179,57 
Razem    788.500,00    360.179,57 
 
WYDATKI 

Plan                    Realizacja 
Pokryte z dotacji       
budŜetu gminy  585.500,00    295.000,00 
w tym :     
Wynagrodzenia i pochodne    329.000,00    130.845,71 
Opał                  40.000,00      40.000,00 
Energia elektryczna     30.000,00      20.067,90 
Remonty    147.200,00      83.837,97  
Ikonka         3.800,00        1.558,37   
KsiąŜki         6.000,00                                               295,19 
Imprezy kulturalne                    23.000,00        8.651,78 
Usł. Komunalne                          3.000,00                                            1.848,18 
Czynsz KrzyŜkowice                  3.500,00                                            1.468,80 
Inne                                                                                                       6.426,10   
z własnych                             203.000,00                 65.179,57     
Razem                788.500,00    360.179,57 
 
Plan i realizacja dochodów własnych na koniec V/2009 r. 
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, 
PręŜynka, Trzebina 

22.200,00 9.383,85 

WypoŜyczalnia naczyń 11.000,00 2.665,78 
Najem Sali 11.000,00 10.150,55 
Najem podłogi, krzeseł, stołów 3.000,00 0 
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Przychody ze sklepu 30.000,00 9.498,17 
Przychody z imprez: wesela, 
komunie, zabawy itp. 

125.000,00 33.447,53 

Transmisja danych – Trzebina 800,00 0 
Inne  33,69 
Ogółem 203.000,00 65.179,57 
 
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I 
REKREAJI W LUBRZY NA ROK 2009 
Wyszczególnienie  
Przychody: 788.500,00 
Dotacje z budŜetu 585.500,00   
Przychody własne 203.000,00 
Koszty: 788.500,00 
Wynagrodzenia i pochodne 329.000,00 
Koszty własne utrzymania 459.500,00 
Delegacje  1.000,00 
Koszt utrzym. plac. handl. (wynagrodz. Biela) 21.500,00 
Środki czystości 1.200,00 
Materiały biurowe 1.300,00 
Materiały plastyczne 1.000,00 
Opał 50.000,00 
Zakup wyposaŜenia i sprzętu 5.000,00 
Wywóz szamba. 6.500,00 
Wywóz śmieci 4.300,00 
Usł. Telekomunikacyjne 2.500,00 
Szkolenia prac. 1.200,00 
Woda 2.500,00 
Badanie instalacji elektrycznej 3.000,00 
Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o. 2.000,00 
Obsługa BHP 1.100,00 
Ubezpieczenie budynków 2.000,00 
Składki ZAIKS 2.000,00 
Podatek od nieruchomości 8.500,00 
Zakup ksiąŜek 6.000,00 
Zakup czasopism, prenumerata 800,00 
Działalność kulturalna – organiz. Imprez 25.000,00 
Ikonka 3.800,00 
Remonty 147.200,00 
Zakup nagród dla uczestników imprez 1.500,00 
Czynsze bibl. Dytmarów, klub KrzyŜkowice 3.500,00 
Energia elektryczna 30.000,00 
Usługi transportowe 2.300,00 
Usługi pocztowe, bankowe 600,00 
Koncesje, opłaty skarbowe 1.200,00 
Prace zlecone 57.000,00 
Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp. 58.000,00 
Koszty utrzymania samochodu Nysa 3.000,00 
Pozostałe koszty 3.000,00 
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Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy                
na koniec V 2009 r. 
Wyszczególnienie Realizacja planu 

finansowego na dzień 31-
05-2009r. 

 Realizacja planu 
finansowego 
(procentowo) 

Przychody: 360.179,57 45,68 % 
Dotacje z budŜetu gminy 295.000,00   50,38 % 
Przychody własne 65.179,57 32,11 % 
Koszty: 375.664,30 47,64 % 
Wynagrodzenia i pochodne 130.845,71 39,77 % 
Koszty własne utrzymania 244.818,48 51,89 % 
Delegacje  972,86 97,29 % 
Koszt utrzym. plac. handl. (wynagrodz. 
Biela) 

8.662,94 40,29 % 

Środki czystości 1.178,78 98,23 % 
Materiały biurowe 672,02 51,69 % 
Materiały plastyczne 941,93 94,19 % 
Opał 49.280,78 98,56 % 
Zakup wyposaŜenia i sprzętu 6.533,19 130,66 % 
Wywóz szamba. 1.848,18 28,43 % 
Wywóz śmieci 1.361,38 31,66 % 
Usł. Telekomunikacyjne 1.131,29 45,25 % 
Szkolenia prac. 195,00 16,25 % 
Woda 724,53 28,98 % 
Badanie instalacji elektrycznej 0,00 0 % 
Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o. 906,00 45,30 % 
Obsługa BHP 1.052,00 95,64 % 
Ubezpieczenie budynków 1.730,00 86,50 % 
Składki ZAIKS 570,00 28,50 % 
Podatek od nieruchomości 2.280,00 26,82 % 
Zakup ksiąŜek 295,19 4,92 % 
Zakup czasopism, prenumerata 288,70 36,09 % 
Działalność kulturalna – organiz. Imprez 8.651,78 34,61 % 
Ikonka 1.558,37 41,01 % 
Remonty 83.837,97 56,96 % 
Zakup nagród dla uczestników imprez 0 0 % 
Czynsze  klub KrzyŜkowice 1.468,80 41,97 % 
Energia elektryczna 20.067,90 66,89 % 
Usługi transportowe 886,09 38,53 % 
Usługi pocztowe, bankowe 109,00 18,17 % 
Koncesje, opłaty skarbowe 807,44 67,29 %  
Prace zlecone 26.690,00 46,82 % 
Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw 
itp. 

17.395,24 29,99 % 

Koszty utrzymania samochodu Nysa 834,95 27,83% 
Inne koszty 1.886,28 62,88 % 
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Poniesione waŜniejsze wydatki rzeczowe: 

W budynku GOKSiR w Lubrzy : 

- zakupiono krzesła na salę taneczną – 11.346,00 zł 

- przeprowadzono remont sali tanecznej, dachu, holu, zaadoptowano pomieszczenia biurowe 

na bibliotekę, trwają prace remontowe w pomieszczeniu po bibliotece – łączny koszt 

przedsięwzięć : 52.504,04 zł   

 

W budynku WDK Trzebina :  

- trwa remont toalet w WDK – dotychczasowy koszt - 5.873,54 zł 

- zakupiono krzesła do WDK – 6.160,00 zł 

 

W miejscowości Słoków :  

- trwają prace remontowe przy świetlicy wiejskiej – dotychczasowy koszt – 1.887,72 zł 

- zakupiono stół i krzesła do świetlicy – 565,90 zł 

 

W budynku WDK Skrzypiec :  

- przeprowadzono prace naprawcze dachu - 3.289,41 zł 

- wybudowano piec kuchenny w WDK – 2.989,00 zł 

 

Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez 

GOKSiR w Lubrzy w minionym okresie kształtowało się następująco: 

 

04.01.2009r. – przedstawienie Jasełek w kościele w Lubrzy  

04.01.2009r. – Spotkanie noworoczne z koncertem Bialskiej Orkiestry Dętej w Lubrzy 

11.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w Trzebinie 

17.01.2009r. – przegląd regionalny „Herody” Lewin Brzeski – grupa teatralna GOKSiR w 

Lubrzy 

18.01.2009r. – Spotkanie Opłatkowe w Lubrzy  

31.01.2009r. – Spotkanie opłatkowe w KrzyŜkowicach 

31.01.2009r. - Spotkanie opłatkowe w Olszynce  

01.02.2009r. – Spotkanie opłatkowe w Olszynce  

19.01.2009r. - 30.01.2009r. Ferie zimowe : 

- 20.01.2009r. - turniej tenisa stołowego w Jasionie, zajęcia plastyczne w PręŜynce 
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 - 21.01.2009r. - zajęcia plastyczne w Olszynce, turniej tenisa w Trzebinie 

      - 22.01.2009r. - zajęcia plastyczne Skrzypiec, turniej tenisa stołowego w  

                                                Olszynce i w Browińcu 

               - 23.01.2009r. - wyjazd na lodowisko do Opola, zajęcia plastyczne w Browińcu,  

                                                Turniej tenisa w PręŜynce 

               - 24.01.2009r. – zajęcia plastyczne w Lubrzy, turniej tenisa w Skrzypcu 

               - 26.01.2009r. - turniej tenisa stołowego w KrzyŜkowicach 

                - 27.01.2009r. – wyjazd na lodowisko do Opola, wyjazd do kina do Opola 

                - 28.01.2009r. – turniej tenisa w Dytmarowie, zajęcia plastyczne w Trzebinie 

                - 29.01.2009r. -  wyjazd do kina do Opola, zajęcia plastyczne w KrzyŜkowicach 

                - 30.01.2009r. - zajęcia plastyczne w Jasionie, turniej tenisa w Lubrzy 

31.01.2009r. – Turniej gier komputerowych w Lubrzy 

16.02.2009r. – przedstawienie teatralne dla dzieci : „Pan Twardowski”  

05.04.2009r. – Misterium Wielkanocne w kościele w Lubrzy,  

05.04.2009r. - VI Stół Wielkanocny – tradycje kulinarne gminy Lubrza i Gmin Partnerskich 

05.04.2009r. – Otwarcie wystawy „Historia i kultura pogranicza polsko - czeskiego”  

25.05.2009r. – Lekcja muzyczna dla dzieci – Duo perkusyjne 

29.05.2009r. – konkurs wiedzy – Historia pogranicza polsko – czeskiego 

31.05.2009r. – Dzień Matki w WDK w Olszynce  

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wgląda sprawa planowanych 

wydatków na zakup opału? Czy podane wykonanie 90 % dotyczy półrocza ? 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – poinformował, Ŝe wydatki na zakup opału, czy 

energii planuje się na podstawie zuŜycia z roku poprzedzającego. JednakŜe cena opału 

drastycznie wzrosła, ilość zuŜycia się nie zmieniła. Dla porównania : cena 1 t miału w roku 

2007 – była na poziomie 300 zł, w tej chwili 530 zł/1 t. 

Ponadto cena za energię elektryczną w 2007 łącznie ze wszystkimi placówkami była na 

poziomie 2 500 zł, w tej chwili do 4 500 zł. Na pewno nie wystarczy planowanych pieniędzy 

do końca roku na energię i opał. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, Ŝe z przedstawionej 

informacji wynika, Ŝe dochody własne GOKSIR planowane są na kwotę 203 000 zł a 

wykonanie jest zaledwie 65 000 zł. Czy do końca roku plan będzie zrealizowany ? 
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- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe przedstawiona informacja przedstawia 

realizację budŜetu za pierwsze 5 m-cy bieŜącego roku. Ten okres czasu nie obfituje o 

organizację imprez komercyjnych. Znacznie aktywniejszy był juŜ miesiąc czerwiec. Plan 

dochodów własnych ustalany jest na takim poziomie aby mógł być zrealizowany. 

 

Ad. 6 

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

pomiędzy sesjami.  

 „ W dniu 30 kwietnia br. radny – Robert Trzyna złoŜył na piśmie oświadczenie o 

zrzeczeniu się mandatu radnego. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego przygotowana została na dzisiejszą sesję i głosowana będzie w dalszej części obrad 

sesji. 

 Na wniosek złoŜony przez radnego - Mieczysława Kras – wystąpiłem do Wojewody 

Opolskiego z pismem o podjęcie stosownych działań w związku z grasującym na terenie 

województwa opolskiego drapieŜnikiem z rodziny kotowatych. ( brak odpowiedzi na pismo). 

 W dniu 18 maja br. wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej - 

zawiadomienie o toczącym się postępowaniu nadzorczym dot. uchwały Rady Gminy w 

Lubrzy Nr XXI/157/09 z dnia 24.04.2009r. w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Lubrza 

poręczenia wekslowego. Sprawa skierowana została na posiedzenie Kolegium w celu 

podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

          W dniu 26 maja br. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu powiadomiła, Ŝe na 

posiedzeniu Kolegium w dniu 20.05.br. nie dopatrzyło się naruszenia prawa w 

postanowieniach w/w uchwały. 

         W dniu 28 maja br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego – Ŝyczenia dla Rady Gminy 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz apel o zwrócenie szczególnej uwagi przy 

podejmowaniu decyzji o tworzeniu funduszu sołeckiego. Jest to szczególnie waŜne, tam gdzie 

wciąŜ nie wygenerowano elementów wsparcia aktywności mieszkańców lub są one zbyt małe 

– pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

         W dniu 25 maja br. wpłynęła skarga P. Kamila Gąsior na dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – strona skarŜąca została poinformowana o sposobie 

załatwienia skargi. Na dzisiejszą sesję przygotowany został projekt uchwały w sprawie 

przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. 
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          W dniu 18 czerwca br. przekazane zostały do Urzędu Skarbowego w Prudniku 

oświadczenia majątkowe radnych z wysokości osiągniętego dochodu w roku 2008.” 

 

Ad. 7 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 8 

Interpelacje radnych. 

 

Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z następującymi 

zapytaniami : 

1. Na jaką kwotę zadłuŜone są budynki administrowane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej, GOKSiR i Oświatę. Ilu najemców zalega z opłatami. Co się zmieniło 

oraz jakie podjęto kroki od czasu ostatnio zgłaszanej systematycznie, co pół roku 

interpelacji ? 

2. Czy zostaną usunięte usterki ( w ramach gwarancji) powstałe na drodze gminnej w 

KrzyŜkowicach, która remontowana była w roku ubiegłym  tj.: 

- krawęŜnik po lewej stronie drogi wsparty jest na ogrodzeniu sąsiadującej posesji. 

- na nowym asfalcie powstały nierówności ( buły) – z jednej pośrodku asfaltu wyrasta  

  chwast. 

- zły odpływ wody do rzeki, brak kanalizacji burzowej, zasypana jest ziemią. Ostatni  

  krawęŜnik naleŜałoby ustawić po ukosie, aby woda łatwiej kierowana była do  

  koryta rzeki. 

- prześwit pod mostkiem został zmniejszony. Na naniesiony muł ułoŜono kamienie  

   zamiast go wybrać i wyczyścić koryto. 

  Zgłaszałem tą sprawę Panu Mikołajów bezpośrednio podczas prowadzonego  

  remontu. 

3. Jak została załatwiona sprawa przepływu wody w rowach przy drodze powiatowej w 

KrzyŜkowicach. Jadąc od strony Dytmarowa przed m. KrzyŜkowice naleŜałoby 

poprowadzić wodę z rowu z prawej na lewa stronę i dalej wzdłuŜ posesji Pana 

Janickiego do potoku. OdciąŜyłoby to wieś od nadmiaru wody w czasie silnych 

opadów deszczu  i dodatkowemu podtapianiu posesji Państwa Król, Bojko. 
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      Ta sprawa równieŜ wielokrotnie zgłaszana była Panu Mikołajów. 

      Najlepszym rozwiązaniem byłoby przepuścić wodę od P. Miklar do P. Nowacińskiego  

      i dalej wzdłuŜ posesji P. Janickiego. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, kto odbierał wykonywane prace 

remontowe na drodze gminnej w KrzyŜkowicach ? 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – poinformował, Ŝe jest to droga 

gminna i odbioru wykonanych prac dokonywała gmina. 

 

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 9 

 

- Leopold Saska – radny – zaproponował aby wystąpić do Izby Rolniczej w Opolu z 

podziękowaniem za współpracę. Nie ma Ŝadnych informacji i praktycznie nie wiadomo czym 

właściwie zajmuje się Izba. Gminy płacą składki a korzyści nie ma Ŝadnych, przypuszczalnie 

w całym kraju jest podobna sytuacja. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iŜ rzeczywiście nie 

widać Ŝadnej działalności ze strony Izby Rolniczej, natomiast składki musza gminy płacić, tak 

wynika z ustawy . 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe prace przy remontach dróg, 

chodników na terenie gminy wykonują pracownicy w ramach robót publicznych, wiadomo, Ŝe 

nie mają oni odpowiedniego przygotowania i dlatego być moŜe remontowana droga w 

KrzyŜkowicach tak wygląda. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe remont drogi gminnej w 

KrzyŜkowicach nie wykonywali pracownicy interwencyjni. Podczas odbioru prac nie było 

tych usterek, ale w ramach gwarancji muszą być one usunięte przez firmę wykonawczą. 
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- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwróci uwagę, Ŝe niektórych  

usterek juŜ się nie poprawi. Uwagi i zastrzeŜenie z mojej strony zgłaszane były na bieŜąco w 

trakcie trwania prac remontowych. 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, Ŝe firma wykonywała zadanie zgodnie 

z przyjętym harmonogramem robót i zostało zrobione dobrze. Droga jest jeszcze w okresie 

rocznej gwarancji, wykonawca jest zobowiązany do usunięcia powstałych usterek. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, Ŝe krawęŜnik po lewej 

stronie drogi wsparty jest na ogrodzeniu sąsiadującej posesji, co będzie jeśli właściciel posesji 

przesunie płot ? Jak będą się trzymały krawęŜniki ? 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, iŜ do tej pory nie zostały rozpoczęte prace 

remontowe przy drogach powiatowych. Ponadto na początku maja br. miało być 

przeprowadzane koszenie poboczy, niestety nic do tej pory nie jest zrobione. Inwentaryzacji 

wymaga równieŜ stan drzewostanów przy drogach. Podczas silnych wiatrów bardzo duŜo leŜy 

połamanych gałęzi na drogach. 

Ponadto złoŜył WNIOSEK aby zaprosić na najbliŜszą sesję Starostę Powiatu Prudnickiego. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – przypomniał, Ŝe na 

poprzedniej sesji radny M. IŜyk poruszył sprawę utylizacji zuŜytych opon. Okazuje się, Ŝe 

obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie odbioru zuŜytych opon, czy olejów. Gmina 

musiałaby wystąpić w tej sprawie do Wojewody Opolskiego lub Marszałka o podjęcie działań  

w kierunku zorganizowania odbioru tych odpadów. Są firmy, które zbierają zuŜyte opony, czy 

oleje. Poza tym coraz częściej przeprowadzane są kontrole w gospodarstwach pod tym kątem. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe nie do końca jest dograna sprawa 

składowania posegregowanych odpadów zebranych z terenu gminy. Brakuje miejsca i ludzi 

do przeprowadzania selekcji odebranych śmieci. Poza tym koniecznie trzeba byłoby 

doprowadzić do powiększenia placu parkingowego przy Urzędzie, brakuje miejsca. Sprawę tą 

naleŜałoby jak najszybciej rozwiązać.  
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Ad. 10 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XXII/159/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

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

 

-Nr XXII/160/09 w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe co jakoś czas są podwyŜki dla nauczycieli ale 

dobrze byłoby pomyśleć równieŜ o podwyŜkach dla pracowników ZGKiM, to teŜ jest zakład 

budŜetowy. Ostatnio pracownicy otrzymali podwyŜkę jedynie o 14 zł, tak nie moŜe być.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe podwyŜka dotyczy trzech nauczycieli 

po Studium Nauczycielskim. Zgodnie z zarządzeniem ministra zostali oni zdegradowani do 

niŜszej grupy zaszeregowania, tracąc na pensji. Dlatego teŜ wystąpili na piśmie z prośbą o 

podniesienie zaszeregowania do II grupy. Od stycznia br. przewidziana była podwyŜka dla 

wszystkich nauczycieli o 5 % i druga we wrześniu o 10 %. 

 

- Ewa Skokuń – kier Ref. Oświaty – dodała, Ŝe zgodnie z rozporządzeniem płacowym w roku 

bieŜącym przewidziane są dwie  podwyŜki ( pierwsza w styczniu, druga we wrześniu). Jest to 

związane z tym, Ŝe kaŜda grupa musi osiągnąć średnie wynagrodzenia, w przeciwnym 

wypadku samorząd musiałby wypłacić na koniec roku dodatki wyrównawcze. Nauczyciele, 

którzy ukończyli Studium Nauczycielskie do sierpnia 2006r. byli zaszeregowani w II grupie. 

Od 1 września 2006 – przeniesieni zostali do niŜszej grupy ( bez kwalifikacji) i utracili 

średnio 270 zł– 300 zł z pensji. JednakŜe ustawodawca dał moŜliwość samorządom do 

podniesienia minimalnych stawek wynagrodzenia i pozostawienia w grupie wyŜszej. 

 

-Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o zakłady 

budŜetowe, o pensji pracowników decyduje kierownik zakładu w ramach posiadanych 

środków i zgodnie z regulaminem płacowym. 
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- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKIM w Lubrzy – 

Arkadiusza Winnika, kiedy pracownicy zakładu będą mogli liczyć na podwyŜkę pensji ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe ostatnia podwyŜka o 

14zł była wynikiem zmian najniŜszej stawki wynagrodzenia zasadniczego, niektórym 

pracownikom trzeba było wyrównać kwoty minimalnej. W miesiącu maju br. była juŜ jedna 

podwyŜka, być moŜe kolejna będzie we wrześniu. 

 

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

głosowanie uchwałę -Nr XXII/160/0909 w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała przyjeta została “jednogłośnie”                  

( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XXII/161/09 w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.  

   

- Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – Krzysztof Sobstyl – przedstawił treść skargi 

złoŜonej prez P. Kamila Gąsior zam w Lubrzy na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Lubrzy – dot. świadczenia usług wywozu śmieci od osób prywatnych. 

 

Uchwała przyjęta została przy 11 głosach “za” i 1 – “wstrzymującym się”( głosowało 12 

radnych). 

 

- Nr XXII/162/09  w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą “Plan odnowy miejscowości 

Lubrza na lata 2009 – 2016” 

Uchwała przyjeta została “jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XXII/163/09  w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubrza do 

przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji 

samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. 

„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja 

zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Uchwała przyjęta została przy 11 głosach “za” i 1 – “wstrzymującym się” ( głosowało 12 

radnych). 

 

- Nr XXII/164/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 

2009r. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem jaki procent akcji będzie mogła nabyć 

nasza gmina po przystąpieniu do udziału finansowego przy budowie nowego wysypiska 

śmieci w Domaszowicach ? 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, Ŝe jak na razie nie ma Ŝadnych 

ustaleń, natomiast zabezpieczone są środki na ewentualny wykup akcji. 

 

Uchwała przyjeta została “jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XXII/165/09 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

 

- Zenon Drabik – radny – zaproponował, aby informację na temat Funduszu Sołeckiego 

przestawił Wójt Gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – stwierdził, Ŝe lepiej byłoby przyjąć 

uchwałę, aby nie zamykać drogi na wypadek gdyby dana miejscowość wyraziła chęć 

przystąpienia do Funduszu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – oddał głos w tej sprawie P. Skarbnik. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – wyjaśniła, Ŝe pierwszym krokiem do 

utworzenia Funduszu Sołeckiego jest postanowienie Rady Gminy o wyodrębnienie w 

budŜecie środków na ten cel na rok przyszły. Środki Funduszu są środkami nie wygasającymi 

tzn. jeśli nie zostaną wykorzystane, to upływają z bieŜącym rokiem. Kolejnym krokiem jest 

złoŜenie przez Sołtysa wspólnie z Radą Sołecką wniosku do budŜetu, w którym będą 

określone zadania do realizacji w danym sołectwie na rok przyszły. Wniosek sołtysa musi 

zawierać listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z oszacowaniem 
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kosztów i uzasadnieniem ( kosztorys nie musi być przygotowany przez fachowca). Zadania te 

muszą być zgodne z zadaniami gminy, słuŜą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców i są 

zbieŜne ze Strategią Rozwoju Gminy. 

Do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budŜetowy w którym przydzielone będą środki, 

Wójt przekazuje sołtysom informację o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na 

dane sołectwo. 

Dokument uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej trzeba 

będzie złoŜyć do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy 

Wójt moŜe odrzucić wniosek nie spełniający warunków formalnych, informując jednocześnie 

o tym fakcie sołtysa. 

W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w 

terminie 30 dni.  

Referat Finansów słuŜy pomocą w przygotowaniu wniosku, przygotowany jest równieŜ 

projekt planu finansowego na kaŜde sołectwo. 

Przez pierwsze dwa lata gmina będzie mogła liczyć na zwrot środków wyodrębnionych w 

budŜecie na Fundusz Sołecki ( w wys. 10, 20, 30 % wydatków wykonanych). Będzie to 

zaleŜało od średniej kwoty bazowej w kraju, która ogłoszona będzie do 31 sierpnia danego 

roku. 

Wysokość środków nie będzie większa niŜ10 – cio krotność kwoty bazowej naszej gminy, 

dokładnie ta wartość nie jest jeszcze znana.   

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe dane sołectwo musi się określić do dnia 

30 czerwca br. czy wyraŜa chęć przystąpienia do Funduszu Sołeckiego. Następnie przedstawił 

przewidywaną wysokość środków jakie mogłyby uzyskać poszczególne sołectwa, które 

obliczone zostały wg kwoty bazowej podanej przez Wojewodę. 

  

Miejscowość      kwota  
1. Dytmarów       15 317,00 zł 
2. KrzyŜkowice        8 770,00 zł 
3. Skrzypiec       12 517,00 zł 
4. Jasiona         9 018,00 zł 
5. Lubrza       24 088,00 zł 
6. Nowy Browiniec       13 506,00 zł 
7. Trzebina        20 444,00 zł 
8. Olszynka          9 828,00 zł 
9. Laskowice          6 197,00 zł 
10. Słoków          6 012,00 zł 
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11. PręŜynka ( Dobroszewice)   11 406,00 zł 
        RAZEM:  137 095,00 zł 
 

 

Nasza gmina mogłaby liczyć na zwrot z budŜetu państwa w wys. 20 %. 

 

W niektórych gminach wójtowie, burmistrzowie wcześniej juŜ ustalali stawki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca np. 30 zł w danym sołectwie i poza Funduszem Sołeckim nie przewidują 

innych środków do wykorzystania przez sołectwo. Skupiają się natomiast na realizacji 

większych zadań inwestycyjnych.  

Natomiast w naszej gminie sołtysi, przed planowanym budŜetem zgłaszają zadania do 

realizacji na rok przyszły. Ze względu na ograniczone środki w budŜecie, wybierane są tylko 

zadania najpilniejsze, choć i tak w tym roku w większości zostały przyjęte. W tym roku na 

zadania bieŜące zaplanowana została kwota 1 200 000 zł oraz dodatkowo z nadwyŜki 

budŜetowej 400 000 zł. Oprócz planowanych w budŜecie środków na zadania w sołectwach 

moŜe być równieŜ Fundusz Sołecki. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił uwagę, Ŝe budŜetu 

państwa nasza gmina mogłaby liczyć na zwrot w wys. 20 %. Ale tym samym zwiększy się 

zakres dodatkowych prac w ref. finansów. Czy przy obecnym składzie osobowym będzie 

moŜliwość ich wykonywania ? Ile ewentualnie kosztowałoby zatrudnienie dodatkowego 

pracownika na okres 12 m-cy przy najniŜszej stawce wynagrodzenia ? 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – poinformowała, Ŝe na pewno, gdyby 

wszystkie sołectwa przystąpiły do Funduszu będzie więcej pracy, choćby przy rozliczaniu i 

dodatkowa osoba byłaby potrzebna. Ale Wójt moŜe zadecydować, Ŝe dodatkowe prace mają 

być wykonane w ramach obecnego składu kadrowego. 

Natomiast jeśli zatrudniona byłaby do pomocy dodatkowa osoba przy stawce najniŜszej – to 

roczny koszy wyniósłby ok. 15 000 zł. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – stwierdził, Ŝe w takim razie 

naleŜałoby zastanowić się, czy przypadkiem gmina nie musiałaby w końcowym efekcie 

dopłacić. Nie wiadomo czy byłaby chętna osoba do pomocy za stawkę wynagrodzenia 

minimalnego. 
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- Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – stwierdził, Ŝe dobrze byłoby utworzyć Fundusz 

Sołecki. Na pewno nie będzie duŜo więcej pracy przy rozliczaniu wykonanych zadań w 

sołectwach. Poza tym wzmocni to inicjatywę mieszkańców. Będzie bardziej sprawiedliwy 

podział środków, w tej chwili jest róŜnie np. w Dytmarowie nic się nie robi, w Lubrzy 

natomiast znacznie więcej. 

 

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

sołectw w tym roku otrzymało z budŜetu mniej środków niŜ mogłoby uzyskać po 

przystąpieniu do Funduszu Sołeckiego. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował aby jako przykład 

podać miejscowość Dytmarów. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe miejscowość Dytmarów po 

przystąpieniu do Funduszu mogłaby otrzymać na zadania kwotę 15 317 zł a w tym roku w z 

budŜetu gminy na realizację zadań przewidziana jest kwota ponad 30 000 zł.  

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, Ŝe problemem było aby 

przeznaczyć z budŜetu gminy kwotę 4 000 zł na wykonanie wejścia przy Kościele w 

Dytmarowie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe ustalono juŜ, Ŝe kwota na 

wykonanie wejście przy Kościele będzie przyznana. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – radny Powiatu Prudnik – zwrócił się z zapytaniem, czy 

przydzielona zostanie cała kwota ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe na pewno cała kwota nie będzie 

przyznana, to zaleŜy jakimi środkami dysponuje wieś Dytmarów. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – wyjaśnił, Ŝe wieś Dytmarów dysponuje kwotą 5 500 zł, a 

całość zadania wynosi 7 500 zł. 
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- Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Marszałek – zwróciła uwagę, iŜ nie moŜna mówić, Ŝe nie 

przy realizacji Funduszu Sołeckiego nie będzie duŜo  większej pracy. Środki te będą musiały 

być całkiem inaczej rozliczane, podobnie jak fundusz celowy, dojdzie 11 załączników do 

budŜetu. Dla kaŜdej  miejscowości trzeba będzie wyodrębnić osobną ewidencję księgową. 

Osobno będą rozliczane środki na zadania zgłoszone przez sołtysów do budŜetu, na zadania 

realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz osobno środki ewentualnie dodane do brakującego 

Funduszu Sołeckiego. 

Natomiast jeŜeli chodzi o zadania dla Dytmarowa – na poprzedniej sesji w kwietniu 

przyznana została kwota 15 000 zł na zakup sprzętu sportowego dla młodzieŜy. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił uwagę, Ŝe w 

sprawie utworzenia funduszu sołeckiego powinni wypowiedzieć się Sołtysi, choć ostateczna 

decyzja naleŜy do Rady Gminy. Rzeczywiście nie moŜna mówić, Ŝe przy realizacji zadań 

wynikających z funduszu sołeckiego nie będzie wiele pracy, procedura będzie podobna jak 

przy realizacji zadań z Odnowy Wsi. Ale w przypadku Funduszu duŜo dokumentacji a zysk 

niewielki i tylko przez 2 lata. 

 

- Zbigniew Flak – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Dytmarowie -  zwrócił uwagę, iŜ 

Fundusz Sołecki nie blokuje w przyznaniu większych pieniędzy. Został utworzony przez 

państwo w celu aktywizacji społecznej. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – stwierdził, Ŝe utworzenie 

Funduszu Sołeckiego rzeczywiście ma sens w tych gminach, gdzie mieszkańcy nie mogą 

liczyć na pomoc finansową z budŜetu lub jest ona zbyt mała. W przypadku naszej gminy na 

kaŜde sołectwo przyznawana jest znacznie większa kwota. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, iŜ naprawdę cięŜko jest przekonać ludzi do 

jakiejkolwiek pracy społecznej. Przypuszczalnie cały obowiązek spadnie później na sołtysów. 

Fundusz Sołecki jest bardzo podobny do programu Odnowy Wsi. 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl zwrócił się do sołtysów o zajęcie stanowiska 

w sprawie przystąpienia sołectwa do Funduszu Sołeckiego  
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- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi SKRZYPIEC – stanowisko negatywne 

- Marian Dobko – sołtys wsi DYTMARÓW – stanowisko negatywne 

- Zbigniew Flak – Przewodniczący rady Sołeckiej wsi DYTMARÓW – pozytywne 

- Stefan Alert – sołtys wsi OLSZYNKA – stanowisko negatywne 

- Roman Pilch – sołtys wsi TRZEBINA – stanowisko negatywne 

- ElŜbieta Sławek – sołtys wsi JASIONA – stanowisko negatywne 

- Emilia Ćwierz – sołtys wsi LUBRZA – stanowisko negatywne 

- RóŜa Gruna – sołtys wsi NOWY BROWINIEC - stanowisko negatywne 

- Irena Ułan – sołtys wsi SŁOKÓW - stanowisko negatywne 

– Edward Mrzygłocki – sołtys wsi PRĘśYNKA - stanowisko negatywne 

- Marian Gul – sołtys wsi KRZYśKOWICE – stanowisko pozytywne. 

 

- Zbigniew Flak – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Dytmarowie – stwierdził, Ŝe lepiej jest 

podjąć uchwałę o wyodrębnieniu środków na Fundusz Sołecki, aby definitywnie nie zamykać 

drogi sołectwom, które zmienią zdanie.  

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe pod głosowanie naleŜy 

poddać dwie zgłoszone  propozycje tzn.  

- w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki  oraz 

-  w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki . 

 

W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek aby pod głosowanie poddać projekt 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki  - przyjęty został przez Radę jednogłośnie ( głosowało 12 

radnych). 

 

W związku z powyŜszym przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl poddał pod 

głosowanie uchwałę Nr XXII/165/09 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w 

budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

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

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  
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- Faktyczny stan Rady Gminy – 12, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 12 

 

Podjęta w p. 10 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 11 

Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Na sesji w dniu 24 kwietnia br. interpelacji nie zgłoszono. 

Następnie zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w p.8 

porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

- 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. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe zadłuŜenie za czynsz 

wynosi ogółem 34 917 zł ( w tym 22 233 zł z lat ubiegłych). 

ZadłuŜenie za rok bieŜący – to kwota 5 407 zł. 

ZadłuŜenie w poszczególnych budynkach komunalnych na terenie gminy przedstawia się 

następująco : 

 

1. Dytmarów 21 – 682 zł ( stan na 26.06.2009r.) 

2. Słoków 24 i 24 a – 3 825 z ( za rok 2008) i 934 zł ( za rok 2009) 

3. Lubrza – ul. Opolska – 85 zł 

    ul. Harcerska - 0 

4. KrzyŜkowice 49 – 9 427,86 zł ( z lat ubiegłych) + 1 949 858 zł ( za rok 2009)  

                                   razem  15 858 zł 

5.  Olszynka 36 a – 575 zł ( za rok 2009) 

6. Jasiona 1 – 2 303 zł ( za rok 2008) + 571 zł ( rok 2009) 

7. Trzebina 2 – 594 zł ( za rok 2009) 

 

Są równieŜ dłuŜnicy, po eksmisji, wobec których prowadzone są egzekucje komornicze – 

łączne zadłuŜenie 6 677 zł. 
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- Ewa Skokuń – kier. Ref Oświaty UG w Lubrzy – poinformowała, Ŝe w budynkach 

oświatowych dwóch najemców zalega z opłatami czynszu : 1 najemca w Dytmarowie na 

kwotę 716,47 zł, 1 najemca w Nowym Browińcu na kwotę 10 747,59 zł. Od ostatniej 

interpelacji zadłuŜenie najemcy z Dytmarowa minimalnie zmalało, natomiast problem jest z 

najemcą z Nowego Browińca, z którym nie ma Ŝadnego kontaktu, a zadłuŜenie rośnie. W 

miesiącu kwietniu 2009r.so Sądu Rejonowego w Prudniku został złoŜony pozew o zapłatę 

zadłuŜenia. W chwili obecnej podjęte zostały czynności zmierzające do eksmisji. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, Ŝe podobnie jak w 

przypadku dłuŜników za wodę zakręcana jest woda, tak w przypadku zadłuŜenia za czynsz 

pow. 3 m-cy powinno się przeprowadzić eksmisję. 

 

- mgr Janusz Szot – radca prawny UG – poinformował, Ŝe wobec tego samego lokatora z 

Nowego Browińca, który zalega z opłatami za czynsz  prowadzona jest juŜ egzekucja dot. 

zaległych kosztów za przeprowadzony proces sądowy w sprawie odszkodowania za utratę 

zdrowia – jest ona bezskuteczna. JeŜeli chodzi o eksmisję to jest ona moŜliwa, wcześniej 

komornik będzie musiał zinwentaryzować mieszkanie i określić co jest własnością lokatorów 

( ewentualnie trzeba będzie zabezpieczyć majątek ruchomy). Lokatorom nie trzeba będzie 

zapewniać lokalu socjalnego, poniewaŜ i tak w tym lokalu nie przebywają.  

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe całe wyposaŜenie mieszkania naleŜy do 

gminy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe wyposaŜenie mieszkania jest 

własnością lokatorów, poniewaŜ takie były warunki przyjęcia repatriantów z Kazachstanu.  

 

Ad. 12 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe koniecznie trzeba byłoby wyrównać pobocze 

drogi ( zgarnąć ziemię) między Skrzypcem a Dytmarowem. W czasie opadów deszczu na 

drodze jest błoto. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy miejsce usytuowania wałów wokół boiska w 

Dytmarowie było z konsultowane z specjalistami 

. Czy  podczas zagroŜeni powodziowego woda nie skieruje się na wieś Skrzypiec. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, iŜ rzeczywiści podczas opadów deszczu 

na w/w odcinku drogi po obu stronach powstaje błoto i praktycznie przejścia nie ma. Po 

przeprowadzonej konsultacji z pracownikami na pewno jakieś kroki zostaną podjęte.            

W dalszej perspektywie tą drogę trzeba będzie zrobić łącznie z chodnikiem. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe jeŜeli chodzi o boisko sportowe w 

Dytmarowie – wały wybudowane będą z trzech stron. JeŜeli chodzi o bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe, to sprawa uzgadniana była z pracownikami Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddz. Prudnik, tj. P. Salską i P. Gierczakowskim. WyraŜono 

zgodę na wybudowanie wałów do wys. 4 m, które na pewno nie spowodują zagroŜenia 

powodziowego. Ponadto stwierdzono, iŜ większe zagroŜenie powodziowe dla posesji P. 

Wiśniewskiego i P. Kopeć istnieje od strony wsi niŜ od strony rzeki. 

 

- Zenon Drabik – radny – stwierdził, Ŝe podczas zagroŜenia powodziowego, woda płynęła 

całą szerokością boiska, wybudowany wał na długości 12 m spowoduje, Ŝe woda pójdzie 

węŜszym korytem obok, z większą ilością i prędkością. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSIR w Lubrzy – dodał, Ŝe prace przy budowie wałów nie są jeszcze 

zakończone, dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa zrobiony będzie przepust. Od strony 

drogi łączącej Skrzypiec i Dytmarów wał nie będzie budowany. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – stwierdził, Ŝe po wybudowaniu wałów woda 

będzie się piętrzyła, nawet w ostatnich dniach podczas obfitych opadów deszczu woda 

płynęła przed wałem i zalewała łąkę P. Barwieńca. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe taka opinia WZMiUW powinna być wystawiona 

na piśmie. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, Ŝe dyr. ZGKiM 

zobowiązał się do naprawy wszystkich hydrantów na terenie gminy do końca czerwca br. jak 

wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy ? 
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- dyr. ZGKiM w Lubrzy – mgr Arkadiusz Winnik – poinformował, Ŝe jeszcze nie wszystkie 

uszkodzone hydranty zostały naprawione. Są jeszcze niesprawne hydranty w następujących 

miejscowościach : 

- Jasiona - 1  

- Laskowice – 1 

- Dytmarów – 1 

- KrzyŜkowice – 1 

- Trzebina  - 4 ( 4 szt. zostały naprawione). 

Niestety sieć wodociągowa jest tak wybudowana, Ŝe naprawa jednego hydrantu wymaga  

zakręcenia wody na całym odcinku tranzytu, co jest uciąŜliwe dla mieszkańców. Nie ma 

moŜliwości wyremontować wszystkich hydrantów w obiecanym terminie, poniewaŜ w 

między czasie doszło wiele innych nieprzewidzianych zadań a pracowników jest zbyt mało, 

tzn. 4 fizycznych i 4 biurowych. 

DuŜo czasu pochłonęły przygotowanie do uruchomienia nowego systemu odbioru odpadów 

komunalnych – z KP – 7 na pojemniki indywidualne (tj. ok. 4 miesiące). Do tego 

zaangaŜowani byli wszyscy pracownicy Zakładu, łącznie ze staŜystą. Nie było takiej 

moŜliwości aby oddelegować choćby jednego pracownika do przeglądu hydrantów, czy ich 

naprawy. W ostatnim tygodniu prace przy hydrantach uniemoŜliwiały równieŜ warunki 

pogodowe. Ponadto przez 12 dni w miesiącu, 3 pracowników zajmuje się odbiorem odpadów 

z terenu gminy. Zdarzają się równieŜ awarie na wodociągu, które w pierwszej kolejności 

trzeba usunąć, czy inne dorywcze zadania ( np. transport piasku w czasie zagroŜenia 

powodziowego) – wówczas wszystkie inne prace stoją. 

Zwrócił uwagę, Ŝe na wszystkich Stacjach Wodociągowych powinien być pracownik przez 

całą dobę, a nie tak jak jest dotychczas – 4 godz. 

Zatrudnienie w ZGKiM jest minimalne i niewystarczające, a mimo to wykonywane są 

wszystkie zadania statutowe i zlecone przez gminę.  

Po naprawieniu wszystkich uszkodzonych hydrantów, Zakład wystąpi z pismem do jednostek 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych o wyznaczenie osoby do składu komisji inwentaryzacyjnej, 

która przeprowadzi przegląd i załoŜy plomby. Poza tym dobrze byłoby aby wszelkie pobory 

wody z hydrantów przez straŜaków były zgłaszane do Zakładu. Na dzień dzisiejszy nie jest 

przekazywana Ŝadna informacja, jaki hydrant był uŜywany oraz jaka była ilość pobranej  

wody zarówno w czasie trwania akcji, czy zawodów straŜackich. Poza tym za pobraną wodę 

nie są uiszczane opłaty. 
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- Ryszard Barczk – W – ce przewodniczący Rady Gminy Lubrza – stwierdził, Ŝe w kwestii 

zuŜycia wody przez straŜaków moŜna się porozumieć z Gminnym Komendantem OSP i 

problem będzie rozwiązany. Mam nadzieję, Ŝe wszystkie hydranty zostaną naprawione do 

końca lipca br. 

 

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

gminnej K/ P. Tomaszewskiego w PręŜynce ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe zlecone będzie wykonanie 

dokumentacji na tą drogę. Poza tym wszelkie działania konsultowane są wcześniej z radcą 

prawnym tut. Urzędu. Dokumentacja opracowana będzie najpóźniej do końca listopada br. 

Następnie złoŜony zostanie wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o przyznanie 

dotacji. Prawdopodobnie droga będzie robiona w roku 2010. JeŜeli P. Tomaszewski nadal 

będzie utrudniał prace, wówczas trzeba będzie zwrócić się o interwencję na Policję, poniewaŜ 

innego wyjścia nie ma. 

 

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

drogi k/ P. Stośka w Nowym Browińcu ? 

 

- Ryszard Mikołajów – inspektor UG – poinformował, Ŝe trwają przygotowania do wydania 

decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnienia geodezyjne, wykonana jest juŜ mapa do celów 

projektowych i przygotowywana będzie dokumentacja. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła się w imieniu mieszkańców wsi z zapytaniem, jak 

wygląda sprawa remontu dróg powiatowych. Mimo osobistej interwencji i prowadzonych 

rozmów nadal nic się nie dzieje. Być moŜe na następnej sesji we wrześniu zaproszony będzie 

Starosta, ale to juŜ jest trochę za późno. Szkoda, teŜ Ŝe salę obrad opuścił radny powiatu, do 

którego byłoby wiele zapytań. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, Ŝe mieszkańcy wypowiadają się o nas radnych, 

Ŝe jesteśmy bezradni i nie potrafimy porozumieć się ze Starostwem choćby w sprawie 

remontu dróg powiatowych, czy koszenia poboczy. 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iŜ rzeczywiście z Powiatem rozmawia się 

bardzo cięŜko, nie skutkują interwencje osobiste, jak równieŜ na piśmie. Udało się jedynie 

porozumieć w sprawie remontu chodnika w Olszynce przy drodze powiatowej ( koszt zakupu 

materiału poniesie nasza gmina, a koszty wykonania - Powiat). Do 20 sierpnia br.  chodnik 

będzie wybudowany.  

Poza tym bardzo duŜo jest uwag mieszkańców z Dytmarowa odnośnie remontu drogi 

powiatowej przez wieś. Szkoda, Ŝe radny powiatowy z Dytmarowa - P. Hanusiak nie chciał 

uczestniczyć w rozmowach prowadzonych z mieszkańcami na miejscu, przecieŜ jest w 

Zarządzie i jest najlepiej zorientowany. 

Prawdopodobnie Powiat nie ma pieniędzy na łatanie dziur. Podobno Zarząd Powiatu miał 

podjąć decyzję o zaciągniecie kredytu w wys. 300 000 zł między innymi na łatanie dziur i 

dofinansowanie w wys. 50% do budowy chodników przy drogach powiatowych znajdujących 

się na terenie naszej gminy. 

RównieŜ była interwencja P. K. Sobstyla odnośnie planowanego do przebudowy przepustu k. 

P. Wojtowicza w m. KrzyŜkowice ( w ramach prowadzonego remontu drogi Prudnik – 

KrzyŜkowice), zdaniem mieszkańców zmniejszenie średnicy ograniczy przepływ wody. 

Starosta w odpowiedzi na pismo poinformował, Ŝe po przebudowie nie zostanie zmniejszony 

przepływ wody, gdyŜ przepustowość nie ulegnie zmniejszeni, a nawet wg oświadczenia 

projektanta nieznacznie się zwiększy. 

Poza tym na 80 % pism kierowanych do Starostwa Powiatowego nie ma odpowiedzi. 

 

- Zenom Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w ramach prowadzonego remontu 

drogi Prudnik – KrzyŜkowice będzie zrobiony równieŜ zjazd do m. Skrzypiec ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe W-ce starosta – P. Skiba 

zagwarantował, Ŝe ten odcinek drogi równieŜ będzie zrobiony. 

Natomiast wszelkie interwencje odnośnie wykonania zjazdów do pól naleŜy kierować do 

Starostwa osobiście. Prawdopodobnie w projekcie nie ujęto kilku działek. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – złoŜył następujące wnioski : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o przekazanie gminie Lubrza krawęŜników 

granitowych ok. 160 mb, które znajdują się przy drodze powiatowej w 

KrzyŜkowicach. 
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2. Uzgodnić z wykonawcą - firmą „M-Plus”, prowadzącą prace remontowe na drodze 

powiatowej w KrzyŜkowicach o przeniesienie barier typu „zakopianki” i ustawienie 

ich  k/ P. Godyń w KrzyŜkowicach. 

3. Rozeznać, czy nie lepiej byłoby rozebrać faszyny na rzece ( rów A1) w 

KrzyŜkowicach oraz pogłębić i poszerzyć koryto. 

4. Wystąpić do właściciela działki nr 47 w KrzyŜkowicach z prośbą o jej 

wydzierŜawienie lub zamianę na inną, w celu przeznaczenia jej na plac zabaw. 

 

Ponadto zwrócił się do radnych z m. Trzebina oraz sołtysa aby przed remontem drogi gminnej 

od drogi krajowej do Kościoła zwrócili uwagę na dokumentację, aby nie było za późno na 

wniesienie jakichkolwiek zastrzeŜeń. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił uwagę, Ŝe ogłoszony został nabór na stanowisko 

zastępcy Skarbnika, czy jest to nowy etat ? W analizowanej niedawno strukturze zatrudnienia 

Urzędu nie ma takiego etatu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe w Urzędzie jest główny księgowy, ale  

aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, tj. P. Kulińska, która jest w ciąŜy i na pewno nie 

wróci do pracy, a czas nieobecności potrwa na pewno 2 lata. Dlatego trzeba będzie zatrudnić 

dodatkową osobę do księgowości. Nie moŜna było ogłosić naboru na to samo stanowisko tzn. 

– główny księgowy, tylko na stanowisko – Zastępca Skarbnika. To nie jest dodatkowe 

stanowisko. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – wróci się z zapytaniem, co będzie jeśli P. Kulińska wróci do 

pracy ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, Ŝe jeśli tak będzie to później będziemy 

się martwić. 

 

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

jest jeszcze szansa aby Powiat zmienił przebieg odwodnienia drogi  w m. KrzyŜkowice na 

łuku tzn. z prawej na lewa stronę i dalej wzdłuŜ posesji Pana Janickiego do potoku ? 
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- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe pismo w tej sprawie skierowane 

zostało do Starosty i do niego naleŜy ostateczna decyzja. Będzie jeszcze spotkanie w 

Powiecie z projektantem, na którym równieŜ chciałbym uczestniczyć. 

 

- Michał IŜyk – radny – złoŜył WNIOSEK aby wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddz. Prudnik o wykoszenie traw przy skarpach rzek. 

 

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

realizacja  5 – ciu zadań inwestycyjnych. Wszystko zmierza w dobrym kierunku.  

1. Przebudowa drogi gminnej w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury 

drogowej” (droga od byłej Szkoły do drogi krajowej) - realizacja zadania rozpocznie się 

prawdopodobnie w miesiącu lipcu br. Jest juŜ podpisana umowa finansowa, na razie na kwotę 

1 286 000 zł, później będzie korygowana do kwoty osiągniętej w przetargu ( niŜszej). 

 

2. Adaptacja budynku bramnego, renowacja muru zabytkowego i figury Św. 

Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie – są juŜ zapewnione środki na realizację projektu, 

niedługo podpisana będzie umowa finansowa. Po podpisaniu umowy ogłoszony będzie 

przetarg. 

  

3. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce – wniosek od marca br. jest ocenie 

formalnej.  

 

4. Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza - wniosek jest juŜ złoŜony. Cała 

procedura aŜ do przyznania środków moŜe trwać nawet 6 miesięcy.  

  

5. Remont – modernizacja StraŜnicy OSP w Lubrzy – nabór wniosków prawdopodobnie 

będzie przesunięty na miesiąc lipiec. 

 

Wójt Gminy poinformował równieŜ, Ŝe dla m. Laskowice przydzielone zostały dodatkowe 

środki na montaŜ dodatkowych 2 lamp ulicznych ( wraz ze słupami), przy budowanym 

chodniku wzdłuŜ drogi krajowej, tj. od przystanku PKS do skrzyŜowania. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – poinformował, Ŝe w dniu 4 lipca br. przy Szkole w Lubrzy o 

godz. 1000 organizowany jest turniej piłki siatkowej, dobrze byłoby zmobilizować młodzieŜ 
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wiejską do wzięcia udziału. Dla kaŜdej druŜyny przewidziana jest nagroda. Cała impreza 

będzie miała charakter piknikowy. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – zwrócił się z podziękowaniem do Rady 

Gminy, Wójta i Skarbnika za udzielenie poręczenia wekslowego na zakup samochodu do 

wywozu śmieci posegregowanych. Zakupiony juŜ został nowy samochód za kwotę 52 388 zł . 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, ze uchwałę w sprawie udzielenia przeczenia 

wybronił na Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nasz radca prawny. 

  

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. 1330. 
 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o przekazanie gminie Lubrza krawęŜników 
granitowych ok. 160 mb, które znajdują się przy drodze powiatowej w 
KrzyŜkowicach. 

2. Uzgodnić z wykonawcą - firmą „M-Plus”, prowadzącą prace remontowe na drodze 
powiatowej w KrzyŜkowicach o przeniesienie barier typu „zakopianki” i ustawienie 
ich  k/ P. Godyń w KrzyŜkowicach. 

3. Rozeznać, czy nie lepiej byłoby rozebrać faszyny na rzece ( rów A1) w 
KrzyŜkowicach oraz pogłębić i poszerzyć koryto. 

4. Wystąpić do właściciela działki nr 47 w KrzyŜkowicach z prośbą o jej 
wydzierŜawienie lub zamianę na inną, w celu przeznaczenia jej na plac zabaw. 

5. Wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddz. Prudnik 
o wykoszenie traw przy skarpach rzek. 

6. Doprowadzić do powiększenia placu parkingowego przy Urzędzie Gminy w Lubrzy. 
7. Zaprosić na najbliŜszą sesję Starostę Powiatu Prudnickiego. 
8. Wystąpić do Izby Rolniczej w Opolu z podziękowaniem za dotychczasową 

współpracę, która praktycznie w ogóle nie jest prowadzona ze strony Izby. 
9. Zabezpieczyć odbiór zuŜytych opon i olejów z terenu gminy Lubrza( być moŜe 

wystąpić w tej sprawie do Wojewody Opolskiego lub Marszałka). 
 
 

Protokołowała :        Przewodniczący 
Alina Woehl                  Rady Gminy Lubrza 
                  Krzysztof Sobstyl
       


