
Protokół nr XXIII/2009 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 29 września 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 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 
Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – powitał serdecznie zaproszonych gości : 

- Tomasza Kosińskiego – Kier. Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku 

- Bronisława Rycko – pracownik Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku 

- Andrzeja Ruczyńskiego – starszy specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl stwierdził, Ŝe wszyscy radni 

otrzymali porządek obrad : 

1. Sprawy organizacyjne. 
2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 czerwca 2009r. 
3. Wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór P. Joanny Kubatek do Rady Gminy 
       Lubrza w przeprowadzonych wyborach uzupełniających. ZłoŜenie ślubowania. 
4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnickiego. 
5. Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. ZagroŜenia wypadkowe w rolnictwie. 
     - Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. 
6. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza – spotkanie z 

Komendantem Powiatowym Policji. 
7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
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8. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
9. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Lubrza za I półrocze 2009r. 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
- dyskusja 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2009r. 

10. Interpelacje radnych. 
  11. Dyskusja. 
 12.  Podjęcie uchwał : 

- w sprawie nadania nazwy ulicy. 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszkaniowej w Lubrzy. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lubrza. 
- w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Jasiona” 
- w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
- w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, 
wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i 
przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i 
doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 2009r. 
- w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, 
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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

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

zachodzi potrzeba ujęcia zmiany, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych projektów 

uchwał, które omawiane były szczegółowo na posiedzeniach komisji : 

- w sprawie zapewnienia współfinansowania z budŜetu Gminy Lubrza projektu objętego 

dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

 

- w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

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

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

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 czerwca 2009r. 
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Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 29 czerwca 2009r. 

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

„jednogłośnie”( głosowało 13 radnych). 

Ad. 4 

Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.  

 

- Karina Kostruch – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – wręczyła nowo wybranej 

radnej – P. Joannie Kubatek zaświadczenie o wyborze na radną Rady Gminy Lubrza. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, iŜ zgodnie z art. 23 a 

Ustawy o samorządzie gminnym „przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 

składają ślubowanie”. 

Następnie zwrócił się do P. Joanny Kubatek o złoŜenie ślubowania. 

 

 - Joanna Kubatek -  wypowiedziała rotę ślubowania : 

„ Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ślubuję uroczyście obowiązki radnej sprawować godnie, 

Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

Gminy i mieszkańców. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl -  złoŜył gratulacje , Ŝycząc owocnej 

pracy dla dobra mieszkańców gminy. 

 

Na salę obrad sesji przybył radny – Łukasz Hanusiak ( obecnych na sali obrad 14 radnych). 

 

Ad. 5 

- Tomasz Kosiński – kier Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku – 

poinformował, Ŝe zaproszony na obrady sesji Starosta nie mógł w nich uczestniczyć, poniewaŜ 

w tym samym dniu odbywają się obrady sesji Rady Powiatu. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił uwagę, iŜ Starosta Prudnicki juŜ kilkakrotnie zapraszany 

był na sesję, niestety wciąŜ bezskutecznie. 
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-Tomasz Kosiński – przedstawił informację na temat utrzymania dróg powiatowych na terenie 

gminy Lubrza. Zwrócił uwagę, iŜ w roku bieŜącym największe zadanie inwestycyjne 

realizowane jest na terenie Gminy Lubrza, które jest współfinansowane ze środków unijnych 

tj. przebudowa drogi powiatowej Prudnik – Dytmarów – KrzyŜkowice ( granica państwa). 

Jest to odcinek drogi o dł. 8,5 km ( w tym przez gminę Lubrza przebiega odcinek ok. 7 km). 

Koszt inwestycji – 6 300 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30 listopada 

2009r.  

Po przeprowadzonych uzgodnieniach między Wójtem Gminy Lubrza a W-ce Starostą, po 

rozliczeniu zadania, być moŜe uda się wykonać dodatkowo odcinek drogi od skrzyŜowania w 

kierunku m. Skrzypiec (do mostu). 

Ponadto przeprowadzony został remont drogi powiatowej Biała – Prudnik na odcinku 

Biała – PręŜyna – PręŜynka. Koszt realizacji zadania – 1 080 000zł. Długość 

przebudowywanego odcinka – 4,6 km, (w tym przez gminę Lubrza odcinek ok. 1,7 km). 

Inwestycja zrealizowana jest w 37 %. Przeprowadzone zostało równieŜ łatanie ubytków na 

odcinku drogi od m. PręŜynka – do Prudnika ( skrzyŜowanie z drogą krajową). 

  Przy udziale finansowym Gminy Lubrza, przebudowany został równieŜ chodnik przy 

drodze powiatowej w Olszynce na odcinku 330 mb. Udział finansowy Powiatu – 43 000 zł. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zaznaczył, iŜ W-ce Starosta zapewniał, Ŝe odcinek 

drogi powiatowej, tj. od skrzyŜowania w kierunku do m. Skrzypiec równieŜ będzie 

wykonany. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – przypomniał o propozycji Starostwa Powiatowego 

partycypacji gminy Lubrza w kosztach remontu dróg powiatowych, tj. 50/50 ( w tym 50 % to 

udział gminy). W tym roku w Lubrzy wybudowany został chodnik przy ul. Harcerskiej           

ze środków budŜetu gminy, Powiat przeprowadził cząstkowe łatanie dziur oraz chodnik przy 

ul. Wolności, niestety dofinansowania jeszcze nie przyznano.  

 

- Tomasz Kosiński – wyjaśnił, Ŝe Starostwo Powiatowe ma trudną sytuację finansową. 

Większość planowanych w budŜecie środków na utrzymanie dróg przeznaczonych było na 

zimowe utrzymanie. Poza tym zakupiony został nowy sprzęt do wykaszania poboczy, jego 

utrzymanie równieŜ jest kosztowne. 
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- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zgłosił wniosek do Starostwa Powiatowego o ujęcie w 

budŜecie Starostwa Powiatowego na rok 2010 zadanie - ułoŜenie 35 mb krawęŜnika ( na 

betonie), przy ul. Harcerskiej w Lubrzy ( od posesji P. śegleń do P. Kowalczyk). 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe moŜe 

wpłynąć na właścicieli działek przy drogach powiatowych w sprawie odtworzenia pasa 

drogowego (rowy, przepusty), które w większości są zaorane. W okresie zimowo – 

wiosennym woda stoi na drodze, nie ma moŜliwości odpływu,  przez to ulega niszczeniu. 

 Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe naleŜałoby przeprowadzić przegląd drzewostanów przy 

drogach powiatowych. W większości są to drzewa stare i podczas silnych wiatrów gałęzie 

łamią się, powodując zagroŜenia na drodze. W dalszym ciągu jest problem z koszeniem 

poboczy. 

RównieŜ naleŜałoby w jakiś sposób zmusić rolników, aby nie pozostawiali obornika w 

granicy pasa drogowego. 

 

- Tomasz Kosiński – wyjaśnił, Ŝe rolnik moŜe utracić dofinansowanie z unii do działalności 

rolniczej jeŜeli okaŜe się, Ŝe np. obornik nie jest składowany zgodnie z wytycznymi unijnymi. 

Działanie Starostwa wiązałoby się z powiadamianiem odpowiednich instytucji, które będą 

przeprowadzały kontrole. 

JeŜeli chodzi o koszenie poboczy – odpowiednie urządzenie do wykaszania poboczy zostało 

zakupione, tylko trzeba byłoby zakupić jeszcze  mocniejszy ciągnik, to koszt. ok. 150 000 zł. 

 

- Mieczysław Kras – radny – stwierdził, Ŝe jeŜeli nic się nie zmieni w tym zakresie to nowa 

nawierzchnia asfaltowa długo nie wytrzyma. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest ustalona kolejność odśnieŜania 

dróg powiatowych? Droga w miejscowości Trzebina do Skrzypca praktycznie nie jest 

odśnieŜana. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił uwagę, iŜ koniecznie naleŜałoby 

zwrócić uwagę na koszenie poboczy przy skrzyŜowaniach. Widoczność jest utrudniona, co 

powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa. 
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- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem, 

czy moŜna zobowiązać właścicieli posesji do wycięcia lub przycięcia drzew ( zwłaszcza przy 

skrzyŜowaniach), które zasłaniają pas drogowy i utrudniają widoczność?  

 

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

wnioskami do Starostwa Powiatowego, tj.: 

1. doprowadzić do naprawy zniszczonego (nowego) przepustu drogowego w KrzyŜkowicach      

    (pierwszy po prawej stronie jadąc w kierunku Dytmarowa) 

2. Wykonać wjazd do byłego budynku StraŜy Granicznej w KrzyŜkowicach, od trzech     

    miesięcy jest rozebrany i mieszkańcy mają utrudniony dojazd do posesji. 

3. ułoŜyć kręgi odwadniające od posesji P. Figas do P. Wojtowicz w KrzyŜkowicach. 

4. naprawić uszkodzoną podczas wykonywanego odwodnienia drogi w KrzyŜkowicach nową    

   nawierzchnię asfaltu, zniszczone zostały równieŜ krawęŜniki. 

5. przełoŜyć chodnik przy drodze powiatowej w m. KrzyŜkowice w miejscach gdzie zaczął    

   się rozchodzić na skutek zfrezowania istniejącej nawierzchni drogi.   

6. Przekazać na rzecz gminy Lubrza krawęŜniki granitowe wymieniane podczas    

   remontowanej drogi powiatowej w KrzyŜkowicach.  

Ponadto przypomniał, Ŝe posiada siatki śniegowe, które będą zakładane przy drodze 

powiatowej w KrzyŜkowicach – w kaŜdej  chwili są do odebrania . 

 

- Tomasz Kosiński – poinformował, Ŝe wszystkie uwagi odnośnie remontowanej drogo 

powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice zostaną przekazane wykonawcy. Jakiekolwiek usterki 

będą musiały być naprawione. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy Powiat planuje 

przeprowadzenie remontu drogi powiatowej przez m. Lubrza ( tj. ul. Wolności). 

 

- Tomasz Kosiński –wyjaśnił, Ŝe w/w droga wymaga bardzo duŜych nakładów finansowych, 

kwalifikuje się do całkowitej przebudowy. Doraźnie mogą być łatane ubytki metodą „na 

zimno”. Jak na razie droga ta nie jest przewidziana do remontu. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – zgłosił wniosek aby załatać dwa zagłębienia na drodze 

powiatowej w Lubrzy ( ul. Wolności)  przy wjeździe od strony Głogówka, obok posesji        

P. Kozaczek i P. Mazurek. Prawdopodobnie zapadła się kanalizacja burzowa.   
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- mgr inŜ. Łukasz Hanusiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe przy drodze powiatowej w Słokowie 

koniecznie trzeba byłoby wykosić pobocza na zakrętach. Zarośla przypominają juŜ krzaki i 

utrudniają widoczność. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił się z prośbą aby załoŜyć 

ściągnięte podczas trwającego remontu drogi powiatowej Prudnik - KrzyŜkowice znaki 

drogowe, tj. znak „Ustąp pierwszeństwa” na skrzyŜowaniu – wyjeŜdŜając ze Skrzypca w 

kierunku Lubrzy oraz w Dytmarowie przy Szkole – znak – „Uwaga dzieci”. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z prośbą do przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego o zmobilizowanie nadzoru budowlanego do przeprowadzania częstszych 

kontroli wykonywanych prac remontowych na drodze powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice, 

czy prace wykonywane są rzeczywiście zgodnie ze sztuką budowlaną. Z tego co widać, 

podwykonawcami są firmy, które nie mają odpowiedniego zaplecza sprzętowego, poza tym 

mają kiepskie umiejętności i wiedzę. UłoŜone nowe krawęŜniki przy wjazdach do posesji juŜ 

są poniszczone i to trzeba byłoby poprawić. 

RównieŜ naleŜy zwrócić uwagę na wykonanie odwodnienia drogi, w niektórych miejscach 

woda opadowa nie spływa, co było widać podczas opadów deszczu. Być moŜe niwelacja 

terenu została źle wykonana. 

Poza tym duŜe są zastrzeŜenie mieszkańców odnośnie wjazdów do pól, w niektórych 

miejscach w ogóle ich nie ma, na pewno jest to wina projektanta. 

 

- Marian Gul – sołtys wsi KrzyŜkowice – zwrócił uwagę, Ŝe w KrzyŜkowicach przy 

remontowanej drodze powiatowej, źle ułoŜony został chodnik na odcinku od granicy państwa 

do przystanku autobusowego ( między chodnikiem a obrzeŜem jest odstęp). Ponadto zwróci 

uwagę, Ŝe ściągnięty został znak drogowy – „ograniczenie prędkości do 30 km/h” przy 

wjeździe do m. KrzyŜkowice od strony Czech. Nie widać nawet, Ŝe zaczyna się miejscowość.  

RównieŜ wjeŜdŜając do m. KrzyŜkowice po prawej stronie zrobiony został przejazd przez rów 

odwadniających do pobliskich pól – została tam uszkodzona barierka. 

JeŜeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg – dobrze byłoby się zastanowić, czy w miejscach 

newralgicznych nie lepiej byłoby załoŜyć siatki śniegowe, niŜ później wynajmować koparkę – 

jest to znacznie większy koszt. 
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Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe w Czechach na wybranych odcinkach dróg jest tablica 

informacyjna, Ŝe nie są utrzymywane w okresie zimowym, ale jest teŜ inna droga 

alternatywna. W przypadku naszych dróg powiatowych praktycznie Ŝadna nie jest 

odpowiednio odśnieŜana. Przy odśnieŜaniu drogi powiatowej w KrzyŜkowicach przy granicy 

państwa, śnieg zgarniany jest drogę od strony Czech, przejazd praktycznie jest niemoŜliwy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zgłosił zastrzeŜenia do wykonanego chodnika w 

KrzyŜkowicach w miejscu gdzie pośrodku stoją słupy energetyczne. Tylko przy jednym 

słupie wykonane jest obejście. Sprawa ta była sygnalizowana projektantowi, który stwierdził, 

Ŝe są to za duŜe koszty. Ponadto po drugiej stronie drogi trzeba byłoby wykonać odwodnienie 

drogi tj. od. P. Wojtowicz w dół. Wycięte zostało drzewo ( topola) a kręgi nie zostały 

ułoŜone. Podczas opadów deszczu w tym miejscu zawsze będzie zbierała się woda. 

Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe podczas budowy chodnika przy drodze powiatowej w Lubrzy na 

ul. Harcerskiej, wszystkie słupy energetyczne przeniesione zostały na koszt gminy, 

niedopuszczalne jest aby słupy stały pośrodku chodnika.  

Przed zakończeniem inwestycji naleŜy powołać komisję z udziałem przedstawicieli władz 

gminy oraz mieszkańców, wszystkie szkody powstałe podczas prowadzonego remontu drogi 

powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice naleŜy naprawić, tj. : 

- odtworzyć zniszczony parking przy Kościele w Dytmarowie, 

- naprawić zniszczoną drogę do Skrzypca ( do RSP Skrzypiec) – pozałamywane są kręgi. 

 

- Tomasz Kosiński – poinformował, Ŝe na pewno odbiór wykonywanych prac remontowych 

na drodze Prudnik – KrzyŜkowice dokonywany będzie przy udziale władz gminy Lubrza, 

takie było załoŜenie. 

 

- Marian Gul – sołtys wsi KrzyŜkowice – stwierdził, iŜ mieszkańcy cieszą się, Ŝe po tylu 

latach nareszcie wyremontowana będzie droga Prudnik – KrzyŜkowice. Całe szczęście Ŝe 

inspektorem nadzoru jest ta sama osoba, która sporządziła projekt i na bieŜąco wszelkie błędy 

mogą być naprawione. 

 

- Mieczysław Kras – radny – poruszy sprawę remontowanej drogi powiatowej Prudnik – 

PręŜynka – PręŜyna – Biała. Przypomniał, Ŝe inspektor nadzoru w obecności Wójta, Starosty i 

W-ce Starosty powiedział konkretnie, Ŝe projekt na wykonanie remontu w/w drogi zrobiony 
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był w dwa popołudnia i na kolanie. Dlatego teŜ nie zostały uwzględnione wszystkie zjazdy do 

pól, przepusty, czy wjazdy do posesji. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi PręŜynka – zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie 

realizowany drugi etap modernizacji drogi powiatowej PręŜynka – Prudnik ? 

 

-  Tomasz Kosiński – poinformował, Ŝe na razie drugi etap modernizacji drogi powiatowej 

PręŜynka – Prudnik nie jest uwzględniony w planach. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik - poinformował, Ŝe w tej sprawie Starosta wystąpił z 

pismem o partycypację w kosztach w celu wykonania drugiego etapu drogi Prudnik – 

PręŜynka. W związku z tym, na dzisiejszą sesję przygotowany został projekt uchwały w 

sprawie zapewnienia współfinansowania  na rok 2010. Burmistrz Prudnika zapewniał udział 

finansowy w wys. 150 000 zł. Prawdopodobnie w miesiącu wrześniu Powiat miał złoŜyć 

wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na wykonanie 

drugiego etapu. 

 

-  Tomasz Kosiński – poinformował, Ŝe do remontu na pewno planowana jest droga 

powiatowa przy ul. PręŜyńskiej. Zgłaszana sprawa przekazana zostanie do Starosty. 

 

- Leopold Saska – radny – poruszy sprawę remontowanej drogi powiatowej Prudnik – 

KrzyŜkowice. Stwierdził, Ŝe w umowie z firmą wykonawczą powinien być punkt, w którym 

zastrzega się prowadzenie prac przez firmy podwykonawcze, poniewaŜ często są to ludzie 

niedoświadczeni, którzy nie mają pojęcia o zakresie robót.  

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – zwrócił się z prośbą, aby przy planowanych duŜych zadaniach 

inwestycyjnych, juŜ na etapie tworzenia projektu przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami. 

Umiejętności zawodowe projektanta i wiedza nie zawsze idą w parze z oczekiwaniami 

mieszkańców.  

 

 - Gerard Grelich – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Nowym Browińcu – zwrócił uwagę, Ŝe 

źle zrobiony jest wyjazd z miejscowości Nowy Browiniec na drogę główną. Jest za wąski i 

dodatkowo na skrzyŜowaniu namalowane są dwie linie ciągłe. 
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-  Tomasz Kosiński – stwierdził, Ŝe jest to sugestia która powinna być skierowana do 

zarządcy drogi krajowej. Powiat moŜe tylko zasygnalizować o istniejącym problemie do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

- Bronisław Rycko – poinformował, Ŝe w tej sprawie dobrze byłoby wystąpić z ramienia 

Gminy do zarządcy GDDKiA. Projekt przebudowy drogi krajowej Lubrza – Głogówek na 

pewno był opiniowany przez władze gminy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe projekt przebudowy drogi 

krajowej Lubrza – Głogówek nie był opiniowany przez wadze gminy. 

Szkoda, Ŝe ta sprawa nie została wcześniej zgłoszona, poniewaŜ wszelkie uwagi ze strony 

mieszkańców były przeze mnie sygnalizowane wykonawcy, z pozytywnym skutkiem, np. w 

Laskowicach zamontowane zostały dodatkowo dwie lampy uliczne przy budowanym 

chodniku wzdłuŜ drogi krajowej ( przy współudziale finansowym gminy) oraz wybudowany 

został odcinek chodnika przy posesji P. Chrzanowskiego. Takie uwagi naleŜy zgłaszać 

znacznie wcześniej, poniewaŜ po zakończeniu pewnego etapu robót, tego typu sprawy 

znacznie trudniej jest juŜ załatwić.  

 

- Gerard Grelich – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Nowym Browińcu – poinformował, Ŝe 

sprawa zgłaszana była dwukrotnie osobiście Pani Sekretarz, jeszcze podczas trwających prac 

przy przebudowie zjazdu do Nowego Browińca. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zapewnił, Ŝe sprawa zostanie przeze mnie osobiście 

rozeznana. 

 

- Bronisław Rycko – poinformował, Ŝe najwięcej kradzieŜy dewastacji oznakowań występuje 

na drodze powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice, tj. skrzyŜowanie Lubrza – Jasiona oraz 

skrzyŜowanie Lubrza – Skrzypiec. 

 

Ponadto udzielił odpowiedzi za zgłoszone uwagi, tj : 

1. utrzymanie zimowe dróg – nie moŜna porównywać utrzymania dróg krajowych z 

utrzymaniem dróg powiatowych, są to zupełnie inne nakłady finansowe oraz zaplecze 

techniczne, czy wyposaŜenie w sprzęt. 
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2. sprawa wycinki drzew na skrzyŜowaniach – Starosta nie moŜe wydać nakazu wycięcia 

drzew rosnących w pasie drogowym. MoŜe tylko wystąpić z takim wnioskiem do 

Wójta Gminy. Nakaz o wycinkę, czy przycinkę drzew moŜe wydać tylko Wójt Gminy. 

3. sprawa zaoranych rowów odwadniających przy drogach powiatowych – konsekwencje 

wobec rolników będą wyciągane podczas prowadzanych pomiarów geodezyjnych dla 

celów uaktualnienia map drogowych. 

 

JeŜeli chodzi o zgłaszane uwagi do remont drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice  - 

osoby, które czują się  poszkodowane powinny imiennie wystąpić do Starostwa Powiatowego, 

lub wykonawcy, opisując dokładnie szkodę. 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się z zapytaniem, czy załatane zostały juŜ 

dziury na drodze powiatowej na moście w Skrzypcu ? 

- Tomasz Kosiński – poinformował, Ŝe największe ubytki zostały juŜ naprawione. 

  

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

zaproszonym gościom za uczestnictwo w obradach sesji. 

 

Ad. 5 

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. ZagroŜenia wypadkowe w rolnictwie 

prezentację multimedialną przedstawił - starszy specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Opolu – P. Andrzej Ruczyński. 

 

Przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu utworzona została Wojewódzka Komisja ds. 

BHP w Rolnictwie. Komisje działają prawie we wszystkich Okręgach Inspekcji Pracy.  

 

 

Działania Komisji mają na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w środowisku 

wiejskim. Organizowane są liczne konkursy dla dzieci oraz dorosłych – „Bezpieczne 

gospodarstwo rolne”. Prowadzone są wizytacje w gospodarstwach oraz na polach z udziałem 

członków Wojewódzkiej Komisji Rolniczej. W ciągu roku przeprowadzanych jest 400 – 700 

wizytacji. 
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Od roku 1995 w rolnictwie zanotowano bardzo duŜo wypadków. Działania profilaktyczne 

wspólnie z Policją i StraŜą PoŜarną znacznie zmniejszyły ten wskaźnik. Wypadki zdarzają się 

we wszystkich działach gospodarki a najwięcej w budownictwie i rolnictwie.  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje corocznie zgłoszenia ponad 50 tys. 

wypadków, którym ulegli ubezpieczeni rolnicy w swych gospodarstwach. Około 30 tys. 

zostaje uznanych za wypadki przy pracy, w tym 300 to wypadki kończące się śmiercią 

poszkodowanych. 

Przyczyną wypadków w rolnictwie to pośpiech i bałagan.  

 

70 % wszystkich wypadków przy pracy w rolnictwie i 45 % wypadków śmiertelnych zdarza 

się w obrębie obejścia gospodarskiego. 

 

Urządzenia, miejsca i prace najbardziej zagroŜone wypadkami : 

- maszyny, przyczepy i ciągniki rolnicze, 

- drabiny i schody, 

- pilarki tarczowe, 

- narzędzia ręczne, 

- obsługa zwierząt hodowlanych. 

 

Prace zagroŜone wypadkami najcięŜszymi w skutkach : 

- transport rolniczy – załadunek, wyładunek, ręczne przenoszenie cięŜarów, 

- przeŜynanie  i przecinanie drewna pilarkami tarczowymi, najczęściej własnej produkcji, bez    

  podstawowych urządzeń ochronnych ( np. osłon ) 

- uŜytkowanie drabin, schodów, rusztowań w nieodpowiednim stanie technicznym, 

- uŜytkowanie wałów przegubowo – teleskopowych bez osłon, 

- obsługa pras słomy, 

- obsługa maszyn do przygotowywania pasz ( sieczkarni, rozdrabniaczy,, itp.) zwykle   

   zdekompletowanych i pozbawionych osłon elementów ruchomych, 

- obsługa rozrzutników obornika, 

- usuwanie usterek i naprawy maszyn ( np. heder, skrzynia przyczepy samowyładowczej,   

   maszyny zawieszane na ciągniku) 

- uruchamianie ciągnika z niesprawnym układem rozruchowym spoza stanowiska kierowcy, 

- prace przy ścince, przycince i transporcie drewna. 
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Ad. 6 

Informację na temat stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza przedstawił 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku – mł. insp. Ryszard Bałucki – 

informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie przeprowadzono na szeroką 

skalę akcji poszukiwawczej (z udziałem StraŜy Granicznej, StraŜy PoŜarnej, Policji)  

zaginionego mieszkańca KrzyŜkowic, którego znaleziono martwego w lesie trzebinieckim. 

Dla porównania, kilka dni później zaginęła mieszkanka Czech, w akcję poszukiwawczą 

zaangaŜowanych było ok. 100 osób. 

 

– mł. insp. Ryszard Bałucki – poinformował, Ŝe akcje poszukiwawcze prowadzone są w 

oparciu o poszczególne kategorie osób zaginionych.  

Do I kategorii zalicza się osoby : 

- nieletnie do lat 13,  

- osoby częściowo lub w całości ubezwłasnowolnione, 

- osoby z zaburzeniami świadomości i chore psychicznie. 

- osoby starsze w wieku pow. 80 lat. 

W przypadku zaginięcia w/w osób Policja podejmuje działania natychmiastowe. 

Zaginiona mieszkanka Czech była podopieczną Zakładu Opieki Społecznej i chorowała na 

cukrzycę. Brak odpowiednich leków zagraŜał jej Ŝyciu. 

 

W przypadku zaginionego mieszkańca KrzyŜkowic, Policja przeprowadzała poszukiwania 

normalne, rutynowe, a męŜczyzna był osobą w pełni poczytalną. Na terenie kraju 

poszukiwanych jest ponad 100 tys. osób. Często występują takie sytuacje, Ŝe osoba 

poszukiwana nie chce ujawnić swojego miejsca pobytu. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest moŜliwość sprawdzenia rejestru 

kamer monitorujących wybrany teren jeŜeli na parkingu uszkodzony został samochód przez 

nieznanego sprawcę ? 

 

- mł. insp. Ryszard Bałucki – poinformował, Ŝe na terenie miasta Prudnik funkcjonuje 6 

kamer monitorujących. JeŜeli fakt uszkodzenia samochodu zgłoszony zostanie na Policję to  
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jest moŜliwość przeglądnięcia zapisu kamer. MoŜe jednak zdarzyć się sytuacja, Ŝe kamera nie 

zarejestruje zapisu zdarzenia, poniewaŜ akurat w tym czasie obrócona była w innym 

kierunku. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – wyraził podziękowania za szybką interwencję Policji 

podczas dewastacji boiska sportowego w Lubrzy i ujęcie sprawcy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe firma ochroniarska „Rangers” 

która ujęła sprawców, nielegalnie wysypujących śmieci na terenie byłej strzelnicy wojskowej 

w PręŜynce zgłosiła zawiadomienie o przestępstwie na Policję. Niestety nikt nie przyjechał.  

 

– mł. insp. Ryszard Bałucki – poinformował, Ŝe sprawa jest do sprawdzenia, poniewaŜ 

wszystkie rozmowy zgłaszane na Policję są nagrywane.  

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – zwrócił się z zapytaniem, czy Policja moŜe 

wpłynąć na zarządcę dróg odnośnie wykaszania poboczy w miejscach newralgicznych, 

ograniczających widoczność, czy teŜ w sprawie niebezpiecznych dziur na drogach. 

 

 – mł. insp. Ryszard Bałucki – poinformował, Ŝe kaŜdego roku w okresie wiosennym i 

jesiennym przeprowadzany jest przegląd stanu nawierzchni dróg publicznych. Inwentaryzacja 

ta odbywa się przy udziale zarządcy drogi, Policji oraz słuŜb drogowych. Następnie 

sporządzany jest protokół, który przekazuje się do zarządcy drogi w celu realizacji naprawy 

nieprawidłowości zagraŜających bezpieczeństwu. 

 

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

Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji – P. Ryszardowi Bałuckiemu za przedstawienie 

powyŜszych informacji oraz ogłosił 10 – cio minutowa przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 7 

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

pomiędzy sesjami.  
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 „ W dniu 15 września br. wpłynęło pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej – zaproszenie na X Kongres Gmin Wiejskich RP  w dniu 16 października 2009r.( ze 

względu na duŜe koszty z zaproszenia nie skorzystam). 

 W dniu 23 września br. wpłynęło pismo Grupy Odnowy Wsi z Trzebiny z prośbą o 

zarezerwowanie środków pienięŜnych w budŜecie gminy na utworzenie placu gier i zabaw dla 

dzieci w Parku w Trzebinie.  

 W dniu 24 września 2009r. otrzymałem do wiadomości pismo Państwa Ewy i Zenona 

Miścierewicz zam. w Prudniku, skierowane do Wójta Gminy w sprawie rozwaŜenia 

propozycji zakupu terenu po byłej strzelnicy wojskowej w PręŜynce. Teren ten planuje się 

przeznaczyć pod działalność gospodarczą, która dla gminy będzie korzystna ze względu na 

stworzenia nowych miejsc pracy oraz dodatkowych dochodów z tytułu płaconego podatku. Ze 

względu na duŜe koszty związane z uporządkowaniem terenu oraz podłączeniem energii 

elektrycznej i wody wystąpiono z propozycją rokowania ceny, która będzie niŜsza od ceny 

obecnej”. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poinformował, Ŝe terenem byłej Strzelnicy w PręŜynce 

zainteresowani byli równieŜ myśliwi z Koła Łowieckiego w Prudniku. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, iŜ nie było Ŝadnego pisma w tej sprawie 

od Koła Łowieckiego. 

 

Ad. 8 

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. 9 

Analiza Sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2009r. 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza  – Ryszard Barczyk przedstawił opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu –uchwała Nr 355/2009 z dnia 21 września 2009r 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Skład Orzekający opiniuje 

pozytywnie przedłoŜona przez Wójta Gminy Lubrza informację o przebiegu wykonania 

budŜetu gminy za I półrocze 2009r. - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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-dyskusja 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił uwagę, w  Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadłuŜenie od mieszkańców z tytułu  zaległości 

opłat za wodę, śmieci i czynsz na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi ponad 86 000 zł. Czy od 

tego czasu sytuacja w III kwartale poprawiła się ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe na dzień 30.06.2009r. 

zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły 27 425 zł – do dnia dzisiejszego jest wzrost o 

350zł. Natomiast zmniejszyły się zaległości za odpady- tj. 54 759 zł ( było ok. 58 000 zł) oraz 

zmniejszyły się zaległości za czynsz w budynku komunalnym w KrzyŜkowicach o 1 500 zł. 

Od października br. wystawiane będą kolejne upomnienia. Jeśli zaległości nadal nie będą 

uregulowane wówczas dłuŜnicy poinformowani będą o terminie zakręcenia wody lub nie 

odbieraniu odpadów stałych. 

Poprawi się równieŜ windykacja naleŜności, poniewaŜ Zakład planuje zatrudnić osobę na ½ 

etatu która te sprawy będzie prowadziła. Takie pozwolenie otrzymaliśmy od Wójta i nabór na 

to stanowisko juŜ został ogłoszony. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, Ŝe zupełnie zbędna jest 

osoba, która będzie prowadziła tylko sprawy związane z przygotowaniem dokumentów. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe przygotowanie do procesu 

windykacji wymaga przygotowania obszernej dokumentacji, poza tym osoba ta będzie 

osobiście rozmawiała z dłuŜnikami. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy po zakręceniu wody, Zakład musi 

zapewnić inne alternatywne źródło ujęcia wody ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, ze zgodnie z ustawą o 

zaopatrzeniu w wodę, Zakład moŜe odciąć dostawę wody jeŜeli odbiorca usług nie uiścił opłat 

mimo otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.  Równocześnie 

informuje i udostępnienia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spoŜycia przez 

ludzi. Taka informacja przekazywana jest do Wójta oraz powiatowego inspektora sanitarnego.  
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-Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2009r 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - poddał pod głosowanie przedstawione 

sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2009r., które przyjęte zostało przez Radę 

„jednogłośnie” ( obecnych na Sali – 14 radnych, głosowało – 14). 

 

Ad. 10 

Interpelacje radnych. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 11 i 12 

Podjęcie uchwał : 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujące projekty uchwał : 

- Nr XXIII/166/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubrza 

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

 

-Nr XXIII/167/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została przy 6 głosach „za” i 7 – „wstrzymujących się: ( głosowało 13 

radnych) 

- Nr XXIII/168/09   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Lubrza. 

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

- Nr XXIII/169/09  w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy 

miejscowości Jasiona” 

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

 

-Nr XXIII/170/09  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród 

 za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej.  

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

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił sie z prośbą o udzielenie dokładniejszej informacji 

na temat projektu uchwały. 
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- Ewa Skokuń – Kier Ref. Oświaty – wyjaśniła, Ŝe wszystkie projekty uchwał przedkładane 

pod obrady sesji wynikają z przepisów ustaw, tzn. z Karty Nauczyciela lub ustawy o systemie 

oświaty. 

Zmiana uchwał, które obowiązują wynika z nowelizacji Karty Nauczyciela, tj. od 1.01.2009r., 

zmienione zostały kompetencje Kuratorów Oświaty. W chwili obecnej nie jest wymagana 

opinia Kuratora do podejmowanych przez Radę Gminy uchwał w sprawie przyznawania 

nagród nauczycieli oraz określenia rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin.  

Wykreślenie organu współuczestniczącego powoduje konieczność podjęcia nowych uchwał. 

Dodatkowo w uchwale o nagrodach wprowadza się zapis, Ŝe nagroda moŜe być przyznana 

nauczycielowi w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej za prawidło zorganizowane i 

prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zachowań uczniów w określonych sytuacjach. 

Uchwały nadal opiniowane są przez związki zawodowe. 

 

Uchwała przyjeta została “jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

-Nr XXIII/171/09 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, 
wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole,  zespole  albo przedszkolu i 
przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych  
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza. 
 

Uchwała przyjeta została “jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

-Nr XXIII/172/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 

2009 rok. 

Uchwała przyjeta została “jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

-Nr XXIII/173/09 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. 

Uchwała przyjeta została przy 13 głosach “za” i 1 – “wstrzymującym się”. ( głosowało 14 

radnych). 
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Uchwała przyjeta została “jednogłośnie”  ( głosowało 14 radnych). 

 

-Nr XXIII/174/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

-Nr XXIII/175/09 w sprawie zapewnienia współfinansowania z budŜetu Gminy Lubrza 

projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011. 

 

-Nr XXIII/176/09 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

 

Podjęta w p. 11 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

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

dniu 29 czerwca 2009r. udzielone były ustnie podczas obrad oraz dodatkowo na piśmie.   

 

Ad. 14 

- Ryszard Surmiak - dlaczego Przewodniczący Rady nie korzysta z zaproszenia na Kongres 

Gmin Wiejskich, na którym na pewno poruszane będą waŜne informacje. Bez uczestnictwa w 

szkoleniach nie ma szans na rozwój.  

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – wyjaśnił, Ŝe taki wyjazd wiąŜe się z 

duŜymi kosztami, za sam udział - 1000 zł, nie licząc kosztów pobytu. DuŜo jest ofert na 

szkolenia w miejscowościach turystycznych, a koszty są podobne lub nawet większe. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, iŜ równieŜ otrzymał takie 

zaproszenie, z którego nie będzie korzystał. Dodał, Ŝe pracownicy jak najbardziej uczestniczą 

w szkoleniach, oferty są znacznie tańsze ok. 150 zł  - 200 zł. 
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- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKiM w Lubrzy, czy widać juŜ 

oszczędności po zmianie systemu odbioru odpadów komunalnych z KP – 7 na pojemniki 

indywidualne ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe na pewno zmniejszyła 

się ilość wywoŜonych śmieci, przy KP - miesięcznie z terenu całej gminy zbierano 120t – 160t, 

natomiast teraz przy pojemnikach indywidualnych jest to 65t – 70t. 

Coraz częściej ludzie zamawiają na własne potrzeby dodatkowe worki (odpłatnie), czy  

kontenery KP-7 podczas prowadzonych remontów budowlanych, czy prac porządkowych. 

Dawniej wszystkie te odpady trafiały do kontenerów KP – 7.  

Najwięcej odpadów zbieranych jest z miejscowości Lubrza  - miesięcznie jest to  7-8t. 

Od przejścia na nowy system pojemników indywidualnych zachowana jest płynność 

finansowa. Długi, które istnieją – to zaległości z lat poprzednich. Zakład zalega jeszcze z 

jedną niezapłaconą fakturą z wysypiska śmieci za miesiąc czerwiec - na kwotę 33 000 zł.         

( jeszcze przy kontenerach KP – 7).  Zaległość ta zapłacona będzie na koniec bieŜącego 

miesiąca. 

Trudno jeszcze jest przewidzieć jaka będzie cena za odpady w 2010r., poniewaŜ nie jest 

jeszcze znana wysokość opłaty środowiskowej za składowanie 1 t na wysypisku śmieci.  

 

- mgr inŜ.Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem jakie były koszty eksploatacji w 

poprzednim systemie odbioru odpadów a jak jest teraz, po zakupie nowego samochodu ? Czy 

są jakieś oszczędności? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, iŜ płynność finansowa Zakładu  

jest dobra, na bieŜąco płacone są nowe faktury oraz poprzednie zaległości.  

Koszty eksploatacji dwóch samochodów przy odbiorze odpadów za pomocą kontenerów    

KP-7  były wyŜsze. W tej chwili mimo miesięcznej raty leasingowej w wys. 4 000 zł 

(miesięcznie) za zakupiony nowy samochód, moŜna powiedzieć, Ŝe Zakład utrzymuje się „na 

plusie”. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem, 

czy w takim razie Zakład zakończy rok kalendarzowy z zyskiem ? 
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- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe rachunki za odpady z 

pojemników 120 l płacone są juŜ na bieŜąco. Poza tym jakikolwiek zysk będzie musiał być 

zwrócony do budŜetu gminy lub zainwestowany w rozwój Zakładu.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem, 

kiedy zakończona została sprawa naprawy uszkodzonych hydrantów ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe jeszcze nie wszystkie 

hydranty zostały naprawione. W miejscowości Trzebina do naprawy zostały 3 hydranty, w 

KrzyŜkowicach – 1. 

 

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

Zakładu zobowiązał się naprawić wszystkie uszkodzone hydranty do końca czerwca br. Teraz 

jest juŜ wrzesień i nadal nie wszystkie są naprawione. 

 

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

naprawy wszystkich hydrantów przeprowadzony zostanie ich przegląd przy udziale członków 

Ochotniczych StraŜy PoŜarnych a następnie zostanie spisany protokół odbioru.  

 

- Mieczysław Kras – radny – poinformował, Ŝe w m. PręŜynka, ( gdzie dostawcą wody jest 

ZWIK Prudnik), przegląd hydrantów przeprowadzany raz- lub dwa razy do roku w obecności 

straŜaków, w razie potrzeby zmieniane są równieŜ tabliczki informacyjne. 

 

- Leopold Saska – radny – złoŜył WNIOSEK aby w planie pracy Rady Gminy na rok 2009 

ująć w tematyce obrad sesji punkt – „Spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa”. 

Ponadto złoŜył WNIOSEK o zwiększenie dotacji w budŜecie gminy na rok 2010 dla 

Ludowych Zespołów Sportowych w Lubrzy. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – dodał, Ŝe zwiększenie dotacji dla LSZ-ów jest 

uzasadnione poniewaŜ na terenie Gminy Lubrza istnieje juŜ 6 druŜyn. 

 

- Mieczysław Kras- radny – złoŜył WNIOSEK aby dopomóc w utrzymaniu boisk sportowych 

na terenie gminy, poprzez dwu – lub trzykrotne w ciągu roku koszenie trawy. 
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- RóŜa Gruna – sołtys wsi Nowy Browiniec – poinformowała, Ŝe wszystkie odpady z 

remontowanej drogi krajowej Prudnik – Głogówek wysypane zostały na wysypisko w 

Nowym Browińcu. Lepiej byłoby nawieźć lepszej ziemi na boisko sportowe. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe prawdopodobnie to Pani sołtys 

wyraziła zgodę wykonawcom na wysypanie ziemi na boisku w Nowym Browińcu i nie 

widziała nawet, Ŝe wywiezionych zostało tysiące ton odpadów zmieszanych z ziemią na  

boisko.  Istniejące obiekty gminne na terenie miejscowości nie są własnością Rady Sołeckiej 

ani Sołtysa i nie wolno wyraŜać zgody na jakiekolwiek działania bez wiedzy Wójta. 

Interweniowałem w tej sprawie do kierownika robót, który zobowiązał się. usunąć śmieci        

( kamień, resztki asfaltu, beton) do 20.09.br – wskazane zostało odpowiednie miejsce ( k/ 

wąwozu w Nowym Browińcu). W przeciwnym razie sprawa zgłoszona byłaby na Policję. 

Boisko musi być jeszcze zrekultywowane i na nowo zasiana trawa. 

 

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

budynku komunalnym w Trzebinie ( budynek po byłej Szkole) gdzie zamieszkuje 7 rodzin 

jest podejrzenie, Ŝe nieczystości płynne wylewane są do rzeki. Odór jest taki jak przy 

oczyszczalni ścieków. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, iŜ rzeczywiście okazało się, Ŝe 

szambo podłączone było do kanalizacji burzowej, rura została zaślepiona. Poza tym jeden z 

lokatorów przyłapany został na pompowaniu ścieków do odpływu kanalizacji burzowej.  

Nieczystości płynne przelewają się  przez pokrywę i wlewają do kotłowni. W umowie najmu 

mieszkań komunalnych jest zapis, Ŝe odpady płynne lokatorzy zagospodarowują we własnym 

zakresie. Ścieki powinny być systematycznie wywoŜone, a to wiąŜe się z kosztami. 

Prawdopodobnie przy budynku jest jeszcze jedna komora szamba. Niestety Zakład 

przejmując budynek, nie otrzymał takiej dokumentacji. 

Nie było problemu przez dwa- trzy lata od zamieszkania, poniewaŜ szambo było 

systematycznie wywoŜone. Ale przypuszczalnie przez nieporozumienia między lokatorami 

ścieki nie są wywoŜone. 

Zakład miał duŜy problem w momencie kiedy nieczystości wypływały w piwnicy budynku i 

zalewały piec c.o. Problem wytwarzają sami lokatorzy. Na pewno musi być większy zbiornik 
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na ścieki. Do 15 października br. przeprowadzone zostanie rozeznanie, czy w obrębie 

budynku jest jeszcze jedna komora. 

 

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

rozstrzygnięta zostanie sprawa terenu po byłej Strzelnicy Wojskowej w PręŜynce ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe na sprzedaŜ terenu po byłej 

Strzelnicy Wojskowej odbyły się trzy przetargi, niestety nie wyłoniono Ŝadnego nabywcy ze 

względu na brak zainteresowania. 

Wartość terenu w pierwszej wycenie rzeczoznawcy majątkowego wynosiła 234 800 zł, druga 

wycena – 220 000 zł, trzecia wycena – 180 000 zł.  

W związku z tym, Ŝe w trzech przetargach nie wyłoniono nabywcy gmina moŜe  przystąpić 

do negocjacji ceny, ale moŜe ona być niŜsza niŜ 50 % pierwszej wyceny rzeczoznawcy. 

Terenem byłej strzelnicy wojskowej w PręŜynce zainteresowani są Państwo Miścierewicz i 

chcieliby dokonać zakupu po najniŜszych kosztach, moŜe nawet poniŜej 100 000 zł i planują 

zagospodarować go na cele sportowo – rozrywkowe ( paintball, kłady, kręgielnia, itp.). Ich 

propozycja obniŜki ceny podyktowana jest wysokimi kosztami związanymi z uzbrojeniem 

terenu, tj. energia elektryczna, doprowadzenie wody itp. Jak na razie sprawa jest na etapie 

negocjacji i w najbliŜszych dniach będą juŜ konkretne uzgodnienia. 

Zakupem terenu zainteresowany jest równieŜ P. Murzyn z PręŜynki, być moŜe w najbliŜszym 

tygodniu skontaktuje się jeszcze w tej sprawie.  

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren ten moŜe być przeznaczony pod 

działalność usługową, handlową, rozrywkową. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – złoŜył WNIOSEK aby wystąpić do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie 10 szt. kręgów betonowych ( śr. 60 cm) z 

remontowanej drogi krajowej Prudnik – Głogówek na potrzeby wsi Dytmarów. Kręgi te 

potrzebne będą przy budowanym parkingu przy boisku sportowym. 

Ponadto zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa planowanej budowy kompleksu boiska 

sportowego „Orlik 2012” w Dytmarowie. Czy wiadomo juŜ jak wygląda sprawa odrolnienia 

terenu wskazanego przez mieszkańców wsi ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe sprawa kręgów była juŜ 

zgłaszana i prawdopodobnie zostaną nam przekazane. 
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JeŜeli chodzi o teren planowanego boiska sportowego w Dytmarowie – miejsca 

zaproponowane przez mieszkańców wsi zostały pomierzone. JeŜeli ustalona będzie 

lokalizacja boiska w miejscu działek nauczycielskich, to z 4 działek zabrane zostanie po 

0,13ha – 0,12 ha ( pozostanie po ok.  0,17 ha). Zgodnie z Kartą Nauczyciela  – nauczyciel ma 

prawo do gruntu o powierzchni nie większej niŜ 0,25 ha. 

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – wyjaśnił, Ŝe z odrolnieniem nie będzie problemu, 

moŜe jedynie wydłuŜyć się procedura. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub 

leśnej podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa. Po uzyskaniu 

zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji naleŜy uiścić opłatę a jej wysokość zaleŜy od 

klasy gruntów – koszty są bardzo wysokie. Odrolnienie działki o pow. 0,50 ha to koszt 

183 000 zł. 

 Jest szansa, Ŝe gmina uzyska zwolnienie z opłaty ze względu na przeznaczenie terenu na cele 

publiczne ( edukacyjne i ogólno – uŜytkowe). O zwolnienie moŜna starać się dopiero po 

złoŜeniu wniosku i po uzyskaniu decyzji Starosty. Marszałek Województwa moŜe umorzyć 

płatności w całości lub co roku - przez 10 lat po ok. 18 000 zł (rocznie), ale nie ma pewności, 

Ŝe w przeciągu tego okresu w kaŜdym roku gmina uzyska zwolnienie z opłaty.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z zapytaniem, 

czy będzie wiadomo wcześniej, Ŝe gmina uzyska umorzenie opłaty za odrolnienie gruntów ? 

 

- Tomasz Wodarczyk – inspektor UG – poinformował, Ŝe dopiero po uzyskaniu decyzji na 

odrolnienie gmina moŜe wystąpić o umorzenie naleŜności z tytułu trwałego wyłączenia 

gruntów z produkcji. JeŜeli nie będzie zgody na umorzenie, to gmina będzie musiała wnieść 

opłatę. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe sprawę trzeba będzie jeszcze dokładnie 

rozeznać. JeŜeli nie będzie zapewnienia o umorzeniu opłaty za odrolnienie terenu, wówczas 

pod budowę boiska przeznaczy się inne miejsce. 

 

 

- Marian Dobko – sołtys – stwierdził, Ŝe w miastach wszystkie grunty rolne są odrolnione, jest 

to niesprawiedliwe w przypadku gmin wiejskich. 
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- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – złoŜył WNIOSEK aby doprowadzić do dokończenia 

budowy wałów na boisku sportowym w Dytmarowie. 

 

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

gminnej k/ P. Tomaszewskiego. 

 

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

dokumentacji – termin wykonania – do 30 listopada br. Następnie w grudniu br. złoŜony 

zostanie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie 

zadania. Środki finansowe na pewno zostaną przydzielone. Następnie ogłoszony zostanie 

przetarg ( tj. prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku). 

 

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. 1430. 

 

WNIOSKI : 

1. Ująć w planie pracy Rady Gminy Lubrza na rok 2010 temat – „Spotkanie z  
    przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.( wniosek     
    zgłoszony przez radnego L. Saskę) 
2. Zaplanować w budŜecie gminy na rok 2010 zwiększenie dotacji dla Ludowych Zespołów  
    Sportowych w Lubrzy. ( wniosek zgłoszony przez radnego L. Saskę) 
3. Dopomóc w utrzymaniu boisk sportowych na terenie gminy poprzez dwu – lub trzykrotne    
     w ciągu roku koszenie trawy. (wniosek zgłoszony przez radnego M. Kras) 
4. Wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie 10 szt.   
    kręgów betonowych ( śr. 60 cm) z remontowanej drogi krajowej Prudnik – Głogówek na  
    potrzeby wsi Dytmarów.( wniosek zgłoszony przez radnego S. Pawłowskiego) 
5. Doprowadzić do dokończenia budowy wałów na boisku sportowym w Dytmarowie.               
    ( wniosek zgłoszony przez radnego L. Srębacza). 
 

 

Protokołowała :        Przewodniczący 

mgr Alina Woehl                Rady Gminy Lubrza 

          Krzysztof Sobstyl 

 


