
Protokół nr XXIV/2009 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 30 października 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 15 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 zaproszonego gościa 

– Michała Wardęga – rodzica trojaczków ze Skrzypca, któremu wręczono „list gratulacyjny”  

oraz bon towarowy o wartości 100 zł na zakup pieluch.   

 

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 29 września 2009r. 
4. Formy Pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok    
      szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 
6. Działalność prowadzona przez ZGKiM w Lubrzy. 
7. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
8. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza oraz Wójta Gminy Lubrza  

        o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za rok 2008. 
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10. Interpelacje radnych. 
 11. Dyskusja. 
 12.  Podjęcie uchwał : 
- w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza. 

- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z 
nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

-  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od 
nieruchomości , oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  
i poboru podatku. 
 

       - w sprawie podatku od środków transportowych. 

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza. 

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza. 

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

      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 wprowadzenia zmiany, polegającej na : 

- wykreśleniu projektu uchwały „w sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości , oraz obowiązujących wzorów 

formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku”. (stawki podatku pozostają na 

poziomie roku bieŜącego) 

- zamianie punktów 4 i 6. 

- połączeniu punktów 7 i 9 

Ponadto poinformował, Ŝe na wniosek, złoŜony na wspólnym posiedzeniu komisji 

merytorycznych wprowadza się zmianę w projekcie uchwały „w sprawie podatku od środków 

transportowych”- zwiększa się stawki nie o 200 zł ale o 100 zł. 

 

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

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 15 radnych) 
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 września 2009r. 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z sesji z dnia 29 września 2009r. 

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

„jednogłośnie”( głosowało 15 radnych). 

 

Ad. 4 

Informację na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy 

przedstawił dyr. ZGKiM – mgr Arkadiusz Winnik – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił uwagę, iŜ zatrwaŜająca jest liczba niepodpisanych umów na 

odbiór odpadów komunalnych.  

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy - wyjaśnił, Ŝe są to zazwyczaj 

gospodarstwa niezamieszkałe. Zakład przedstawi Wójtowi wykaz gospodarstw z terenu 

gminy, które nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, co z mieszkańcami, którzy nigdzie nie 

mają podpisanych umów na odbiór śmieci ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe trzeba byłoby ponownie 

zmobilizować te osoby do podpisania umowy. W przeciwnym razie wszczęte zostanie 

postępowanie karne. 

 

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

dyrektor Zakładu nic nie zrobił aby zmusić te osoby do zawarcia umowy na odbiór odpadów, 

jest to przecieŜ ustawowy obowiązek obywatela. Nie ma Ŝadnego działania Zakładu w tej 

sprawie, a dyrektor mówi, Ŝe pracownicy solidnie pracują i zasługują na  podwyŜkę pensji. 

Przypomniał, Ŝe 10 lat temu z tego właśnie powodu osobiście został skierowany na kolegium, 

mimo Ŝe indywidualnie wywoził śmieci na wysypisko ( teraz nie ma juŜ takiej moŜliwości). 

Wówczas Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadziałał bardzo szybko, 

błyskawicznie. 
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Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe w dalszym ciągu duŜe są zaległości za wodę, mimo, Ŝe prawo 

zezwala na zakręcenie wody u osób, które nie płacą. JuŜ od 2 lat nie widać Ŝadnych efektów, 

a zaległości bieŜące to aŜ 22 000 zł. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe w najbliŜszym czasie osoby, 

które nie mają podpisanych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Lubrzy, zostaną wezwane do okazania umów na wywóz śmieci z innym przedsiębiorstwem. 

Osoby, które w ogóle nie mają zawartych umów na wywóz śmieci zgłoszone zostaną na 

Policję. W Prudniku takie kontrole przeprowadza straŜ miejska.       

           .  

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy zgodnie ze Statutem świadczy usługi na wywóz 

odpadów stałych. Zakład nie ma uprawnień do przeprowadzania kontroli mieszkańców 

odnośnie sposobu utylizacji odpadów. UpowaŜnienie do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych moŜe wydać Wójt np. pracownikom urzędu. 

JeŜeli chodzi o zadłuŜenie wynikające ze ściągalności opłat za wodę – 27 500 zł jest to 

zadłuŜenie za okres 9 –ciu miesięcy. Na dzień dzisiejszy zakręcona została woda u 6 – ciu 

dłuŜników. Zakład moŜe odciąć dostawę wody, jeŜeli odbiorca usług nie uiścił opłat mimo 

otrzymania 3 - krotnego 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.  

Kolejne zakręcenia wody przewiduje się na koniec listopada br. i początek grudnia br. 

Zgodnie z przepisami, Zakład moŜe reagować w sprawie zaległości dopiero po upływie 3 

okresów obrachunkowych. 

Jeden odbiorca – przedsiębiorca z Lubrzy zalega nawet 6 000 zł, ale zakręcenie wody 

wiązałby się z upadłością firmy. 

JeŜeli chodzi o zaległości za wywóz śmieci – po zmianie systemu odbioru na indywidualny 

jest większa moŜliwość egzekwowania zadłuŜenia. Wystawiane są upomnienia z informacją, 

Ŝe w przypadku nie uregulowania zaległości, Zakład będzie wypowiadał umowy i śmieci nie 

będą odbierane.  

W dalszym ciągu są osoby, które nie płacą – to zazwyczaj te, które zalegały równieŜ z 

opłatami przy odbiorze śmieci z pomocą kontenerów KP – 7. 
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- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy więcej 

jest takich osób, które mają wysokie zadłuŜenia za wodę ? 

 

 - mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe pozostali dłuŜnicy 

zalegają na kwoty mniejsze, tj. 200zł – 300 zł. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – zwrócił się z prośbą aby na 

przyszłość w przedstawianej informacji dot. zaległości za wodę podawać liczbę punktów 

gdzie woda została zakręcona i jakie są kwoty zadłuŜenia. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób rozliczany jest 

pobór wody przez jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe Zakład nie posiada 

ewidencji zuŜytej wody przez jednostki OSP. Sprawa ta sygnalizowana była Gminnemu 

Komendantowi OSP. Do Wójta Gminy złoŜony został juŜ wniosek o zabezpieczenie środków 

na pokrycie kosztów związanych z poborem wody przez  StraŜe PoŜarne. Niestety w dalszym 

ciągu nie jest przekazywana informacja n/t ilości zuŜytej wody przez OSP np. podczas 

prowadzonych akcji gaśniczych, zawodów straŜackich, itp. 

ZałoŜenie liczników przy kaŜdej Remizie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. 

Dawniej w budŜecie gminy planowane były wydatki na pokrycie zuŜycia wody przez OSP, 

teraz juŜ nie. Sprawa musi być jak najszybciej rozwiązana. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny - zwrócił uwagę, Ŝe z przedstawionej informacji wynika, Ŝe 

ilość śmieci w okresie jesienno - zimowym jest większa niŜ w okresie letnim tzn. z 6 t na 8 t, 

co spowodowane jest większą ilością odpadów z piecy c.o ( popiół, szlaka). Przypuszczalnie 

ta ilość odpadów w okresie zimowym będzie jeszcze większa.  

Przypomniał, Ŝe było zapewnienie Zakładu, iŜ w okresie zimowym we wszystkich 

miejscowościach udostępniony będzie nieodpłatnie wspólny kontener na popiół i szlakę. 

Zwrócił się z zapytaniem, jaka jest opłata za 1 tonę śmieci na wysypisku ? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe 1 tona odpadów 

segregowanych kosztuje 154 zł. Odpady indywidualne, tzn. szlaka – 24 zł / 1t, gruz – 38 zł/1t. 

Część mieszkańców zamawia dodatkowy pojemnik 120l w okresie grzewczym właśnie na 
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popiół i szlakę. Na dzień dzisiejszy Zakład posiada 86 wolnych pojemników 120l, aby 

zabezpieczyć dodatkowe potrzeby mieszkańców. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe z punktu widzenia ekonomicznego dla 

Zakładu, lepiej byłoby ustawić dodatkowy wspólny kontener KP-7 na popiół i szlakę - cena 

za 1 t – 24 zł, a nie jak za śmieci pozostałe – 154 zł/t. Zaproponował aby na próbę ustawić 

taki kontener w jednej miejscowości. 

  

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – stwierdził, Ŝe ustawienie dodatkowego 

kontenera na popiół jest ryzykowne, poniewaŜ nie ma gwarancji na to, Ŝe ludzie będą tam 

wysypywać tylko popiół, czy szlakę. JeŜeli okaŜe się, Ŝe oprócz popiołu będą takŜe inne 

odpady, wówczas na wysypisku śmieci Zakład będzie musiał zapłacić jak za śmieci pozostałe, 

tzn. 154 zł/1t. Kto za to zapłaci? KaŜdy powinien zagospodarowywać opady we własnym 

zakresie, w zaleŜności od tego ile ich wytworzy. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – stwierdził, Ŝe za popiół zbierany w kontenerach KP-7 

zapłaciłby Zakład. Wywiezienie 2,5t tony popiołu kosztowałoby 60 zł a nie 385 zł. Tylko jest 

jeszcze kwestia świadomości mieszkańców. 

 

- Zenon Drabik – radny – przypomniał, Ŝe Zakład przy przejściu na indywidualny system 

odbioru odpadów zapewniał, Ŝe będą dodatkowe nieodpłatne kontenery na popiół i ludzie na 

to czekają. A poza tym będą to oszczędności dla Zakładu. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – zwrócił uwagę, Ŝe większość 

mieszkańców zadowolona jest z nowego systemu odbioru odpadów i dobrze, Ŝe tak się stało. 

Stare kontenery KP-7 zostały sprzedane, pozostawiono 9 szt.( w tym 4 szt. stoi z piaskiem). 

W związku z tym Zakład nie jest w stanie zapewnić we wszystkich miejscowościach 

dodatkowy  kontener na popiół. Poza tym kontenery, które pozostały są juŜ mocno 

wyeksploatowane. 

 

- Zenon Drabik – radny – wrócił się z zapytaniem, kto zabiera śmieci z przystanków 

autobusowych ? 
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- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe wszystkie śmieci z 

przystanków i placów zabaw zabiera Zakład. 

 Ponadto poinformował, Ŝe wpłynął wniosek w miejscowości Trzebina o zapewnienie zbiórki 

śmieci z Parku, czy innych centrów wsi. Prawdopodobnie rozpatrzony zostanie pozytywnie.  

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKiM w Lubrzy 

jak wygląda sprawa hydrantów, czy wszystkie zostały juŜ naprawione? 

 

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

zostały naprawione. W najbliŜszym czasie Zakład wystąpi z pismem do Komendanta OSP w 

sprawie wyznaczenia spośród członków OPS komisji do przeprowadzenia przeglądu 

wszystkich hydrantów na terenie gminy Lubrza.  

 

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

dyr. ZGKiM w Lubrzy za przedstawienie powyŜszych informacji. 

 

Ad. 5 

Informację na temat formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy – 

przedstawiła Kier OPS w Lubrzy – mgr Irena Stabryń ( za okres od 1 stycznia 2009r. do dnia 

30 września 2009r.) 

 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje 

zadania zlecone Gminie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, jak równieŜ 

zadania własne Gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania Ośrodka 

realizowany jest w oparciu o: 

- ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm. 

- ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku Dz. U. Nr 139 poz. 992 z 

późn. zm. 

- ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. 

          Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróŜnicowane. Ich rodzaj i forma 

uzaleŜnione są od sytuacji prawnej oraz indywidualnej starającego się o pomoc. 

          Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania według następujących rozdziałów: 
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1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki tego zadania to opłacanie 

składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9% za niektóre osoby nie mające 

innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają świadczenie z pomocy społecznej lub 

świadczenie rodzinne, tj.: 

- zasiłek stały, 

- świadczenia pielęgnacyjne, 

Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 4 446,42 zł. 

 

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W tym 

rozdziale występują następujące formy pomocy: 

 

w   ramach   zadań   zleconych: 

Wypłacane są zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej całkowicie 

niezdolnej do pracy  z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŜeli jej dochód jest niŜszy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie 

pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności . JeŜeli jej dochód, jak równieŜ dochód na osobę w rodzinie są niŜsze 

od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Tą formą pomocy objęto 18 rodzin na kwotę 44 326,00 zł 

 

w ramach zadań własnych: 

Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z 

powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, moŜliwości utrzymania 

lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Tą pomocą objęto 57 rodzin na kwotę 91 172 zł 

Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji 

celowej jako dofinansowanie zadania własnego. 

- zasiłek celowy przyznawany jest osobie, albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej 

potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
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Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy a takŜe wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego- tą formą pomocy objęto 36 rodzin na kwotę 12 846,00 zł 

- z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 9 osoby na kwotę 3 

177,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia i 

długotrwałej choroby. 

Ponad to udzielono pomocy 93 dzieciom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak 

równieŜ przedszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę 29 

940 zł. 

- zasiłek celowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” przyznawany jest osobom na 

zakup Ŝywności. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin na kwotę 5 380,00 zł. 

 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotyczy wykonywania 

specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z art. 50 ust.7 ustawy o pomocy 

społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) na terenie gminy Lubrza. 

Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych 

usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym: 

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia 

- pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia 

- rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu 

- pomoc  mieszkaniowa 

- zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i przywrócenie pełnej sprawności. Z tej formy pomocy skorzystały 2 

osoby na kwotę 1 563,00 zł 

 

5. Pozostała działalność - pomoc państwa w zakresie doŜywiania, odpłatność za pobyt w 

Domach Pomocy Społecznej: 

 

- program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” - środki pochodzą z budŜetu państwa 

w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany 

zgodnie z Programem Wieloletnim - „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” – objęto 

doŜywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak równieŜ w 

przedszkolach z terenu Gminy Lubrza na kwotę 21 676,20 zł. 
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- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - zadaniem własnym gminy jest 

ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych i 

bezdomnych  zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym 

Ŝyciu. 

Odpłatność miesięczna z pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniki Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana między 

dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych 

DPS-ów. Na ten cel Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości 30 158 zł i objął tą pomocą 

3 osoby. 

 

6. Od 01 września 2008 r. Ośrodek przystąpił do pilotaŜowego programu „Uczeń na 

wsi”. Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez 

uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, mającymi stałe zameldowanie na 

terenie gminy liczącej do 50 tys. mieszkańców. Program realizowany jest na terenie 

całego kraju. Jest to pomoc bezzwrotna dofinansowana ze środków Państwowego 

Funduszu Rodzin Osób Niepełnosprawnych. 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu moŜe obejmować 

następujące koszty: 

- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę 

- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub 

psychicznej (w tym wakacyjne obozy) 

- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament) 

Kursów doszkalających w zakresie programu uczestnictwa oraz kursów językowych (w 

przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu 

mogą podlegać równieŜ koszty dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia) 

- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa 

moŜe obejmować dodatkowo następujące koszty: 

- opłaty za naukę (czesne) 

- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zameldowania) 

- dojazdów do szkoły 
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Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moŜe otrzymać uczeń 

niepełnosprawny, który: 

- posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

- pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej ( z 

wyłączeniem szkoły policealnej) 

 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie moŜe przekroczyć: 

- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum- kwoty 790,00 zł w ciągu 

jednego roku szkolnego 

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczenia czesnego- 

kwoty 1 200 zł w ciągu jednego roku szkolnego 

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczenia opłat za 

naukę (czesnego)- kwoty 4 000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego. 

 

ZADANIA ZLECONE 

 

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

Inną z form pomocy rodzinom są świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) oraz 

fundusz alimentacyjny zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)  

 

 Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeŜeli dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 583 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej która jest 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeŜeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Za bezskuteczną 
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egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej 

naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących zobowiązań alimentacyjnych. 

Świadczenia przysługują do wysokości bieŜąco ustalonych alimentów, jednakŜe nie wyŜszej 

niŜ 500 zł, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

 

1. zasiłki rodzinne (do lat 5 - 48,00 zł, od 5 do 18 lat – 64,00 zł, powyŜej 18 do 21 lat 

jeŜeli dziecko uczy się w szkole - 68,00 zł albo do 24 lat, jeŜeli dziecko uczy się w 

szkole lub w szkole wyŜszej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności),  

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

  

 - z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł), 

  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu,  wychowawczego (400 zł,     

    przy niepełnym miesiącu 1/30 za kaŜdy dzień), 

  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł), 

  - z tytułu rodziny wielodzietnej (80 zł), 

  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( do lat 5 – 60 zł, powyŜej  

    5 roku Ŝycia – 80 zł), 

  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo (100 zł), 

  - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (z zamieszkaniem 90 zł,  

    na dojazdy 50 zł), 

Z tej formy pomocy na dzień dzisiejszy skorzystało 265 rodzin na kwotę 402 029 zł, tj.: 

 

2. zasiłki pielęgnacyjne (153 zł) – skorzystało 104 rodzin na kwotę 137 700 zł. 

 

3. świadczenie pielęgnacyjne  (420 zł)– skorzystało 6 rodzin na kwotę 22 680 zł. 

 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł) – skorzystało 31 rodzin na 

kwotę 31 000 zł. 

5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - otrzymało 16 rodzin na kwotę 77 564 zł. 

 

Od 01 października 2008 roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 z późn.zm.) która jest 

nową formą pomocy i zastąpiła zaliczkę alimentacyjną.  
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- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem ile wynosi dotacja z budŜetu 

gminy na zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej ? 

 

- mgr Irena Stabryń – kier. OPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe na zasiłki i pomoc w naturze z 

budŜetu gminy przyznawana jest dotacja w wys. 50 000 zł, na utrzymanie osób w Domach 

Pomocy Społecznej – 46 000 zł, usługi opiekuńcze – 7 500 zł - co daje łączną sumę       

221 427 zł. 

 

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

OPS w Lubrzy za przedstawienie powyŜszych informacji oraz ogłosił 10 – cio minutową 

przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady wznowiono. 

 

Ad. 6 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok  szkolny 

2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła Kier Ref. 

Oświaty – P. Ewa Skokuń ( informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy dofinansowanie do podręczników 

szkolnych przyznawane jest według określonego kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie? 

 

- Ewa Skokuń – kier. Ref. Oświaty – poinformowała, Ŝe o dofinansowanie do zakupu 

podręczników szkolnych przysługuje wówczas gdy miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie 

wynosi 351 zł netto. 

 

Ad. 7 i 9 

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

pomiędzy sesjami.  

 „W dniu 9 października br. odbyłem spotkanie z uczniami dwóch klas z Gimnazjum z 

Lubrzy w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie uzyskali szczegółowe 

informacje na temat organizacji pracy Rady Gminy oraz zakresu jej działania. 
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 W dniu 13 października br. uczestniczyłem w uroczystości zorganizowanej z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

 W dniu 21 października wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego dot. analizy 

oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Analiza merytoryczna 

danych zawartych w oświadczeniach nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała 

podstaw do wszczęcia postępowań. 

 W dniu 22 października br. wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w 

Prudniku – informacja o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

 

Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za rok 2008. 

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym, 

radny jest zobowiązany do składania rocznego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest przyjmowania w/w oświadczeń, analiza oraz 

przesłanie drugich egzemplarzy właściwemu urzędowi skarbowemu tj. do Urzędu 

Skarbowego w Prudniku. 

Oświadczenia majątkowe z wysokości osiągniętego dochodu za rok 2008 wszyscy 

radni złoŜyli w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2008 roku w dwóch 

egzemplarzach wraz z wraz z dwiema kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w 

2008r. (PIT 37). 

 Radni prowadzący działalność rolniczą, zamiast kopii PIT – 37 złoŜyli stosowne 

oświadczenie, z którego wynika, Ŝe nie składają w urzędzie skarbowym zeznania z wysokości 

osiągniętego dochodu (dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie podlegają 

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Porównano złoŜone oświadczenie majątkowe i kopię PIT z poprzednimi 

oświadczeniami i kopią PIT ( art. 24h ust. 6-11 oraz art. 25c ustawy o samorządzie gminnym) 

W trakcie szczegółowej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Podane przez radnych dane są zgodne z prawdą. KaŜda z rubryk została wypełniona w 

sposób zupełny. Wyraźnie określona została przynaleŜność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego 

małŜonków. 

Na wszystkich stronach oświadczenia oraz załącznikach umieszczono parafki. 

Szczegółowa analiza oświadczeń majątkowych radnych zostanie osobiście przekazana w 

Biurze Rady. 
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Na dzień 20 października br. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku nie podjął Ŝadnych 

działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.” 

 

Ad. 8 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe Ministerstwo Sportu zmieniło 

termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu budowy boisk 

wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, tj. do 20 listopada br. Poprzednio wnioski składane były do 

końca marca danego roku. 

Ustalona jest juŜ lokalizacja boiska, tj. w Dytmarowie za Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia. 

  

Ad. 10 

Interpelacje radnych. 

 

- Ryszard Surmiak – radny - zwrócił się z następującymi zapytaniami : 

 

1. W jakim terminie radni powinni otrzymywać projekty uchwał i inne materiały 

związane z porządkiem obrad na posiedzenia komisji merytorycznych Rady Gminy. 

Termin od dostarczenia materiałów od planowanego posiedzenia jest coraz krótszy. 

Mało jest czasu na dokładne przygotowanie. 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

2. Do ustalenia wysokości podatku rolnego na kolejny rok kalendarzowy bierze się pod 

uwagę średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku bieŜącego. 

A co z IV kwartałem ? Do tej pory Rada Gminy ustalała wysokość podatku rolnego na 

cały rok. W czwartym kwartale powinna być obniŜka od ceny która będzie głosowana 

na dzisiejszej sesji. 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

- Zenon Drabik – radny - zwrócił się z zapytaniem, jaka jest maksymalna nośność mostu na 

drodze powiatowej do Skrzypca oraz mostu na drodze gminnej  Skrzypiec – Dytmarów? 
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NaleŜałoby ustawić odpowiednie znaki ograniczające. Dawniej był znak zakazu powyŜej „ 30 

ton”, a   jeŜdŜą tam samochody nawet powyŜej 40t. 

 

- Przewodniczący rady Gminy Lubrza – Krzysztof Sobstyl - ogłosił 10 – cio minutową 

przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 11 i 12 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe nie było jeszcze propozycji zmiany średniej 

ceny 1 q Ŝyta za okres III kwartałów br. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego. 

ZłoŜył WNIOSEK – aby obniŜyć aby cenę 1 q Ŝyta z maksymalnej 34,10 zł do 32,00 zł.  

 

- mgr Janusz Szot – radca prawny UG – poinformował, Ŝe jeŜeli Rada Gminy nie zmienia 

stawki ustalonej przez Prezesa GUS to nie ma potrzeby podejmowania uchwały. W porządku 

obrad nie ma projektu uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącego 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2010r. 

JeŜeli wniosek o obniŜenie ceny 1q Ŝyta, zostanie przez Radę przegłosowany bezwzględną 

większością głosów, wówczas będzie moŜna wprowadzić zmianę w porządku i wprowadzić 

taką uchwałę, jeśli wcześniej została przygotowana. 

 

Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego – 

Ryszarda Surmiaka, który przy 3 głosach „za”, 7 – „przeciw” i 4 – „wstrzymujących się” 

został odrzucony.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujące projekty uchwał : 

- Nr XXIV/177/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy 

Lubrza. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe cena za 1 m3 nie 

ulega zmianie, wzrasta jedynie opłata abonamentu za wodomierz o 0,50 zł na 4,00 zł ( brutto). 
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Uchwała przyjęta została “jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

- Nr XXIV/178/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 

z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe cena za pojemnik 

120l kosztował dotychczas 9,00 zł (brutto) a będzie kosztować 10,00 zł (brutto). 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, jak pod względem 

prawnym wygląda sprawa ustalenia górnej stawki za odbiór śmieci, skoro wiadomo, Ŝe inny 

przedsiębiorca ( Zakład Usług Komunalnych w Prudniku) aktualnie juŜ posiada wyŜszą 

stawkę. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – dodał, Ŝe w poprzednim 

projekcie uchwały była proponowana górna stawka opłat za odbiór śmieci z pojemnika 120l 

na 14.00 zł (netto), aby nie ograniczać konkurencji innym firmom. Na posiedzeniu komisji 

stałych radni postanowili obniŜyć górną stawkę do 9.35 zł (netto), co automatycznie 

spowoduje  wykluczenie z terenu gminy innych przedsiębiorców świadczących tego rodzaju 

usługi. 

Prawdopodobnie ZUK Prudnik pobiera opłaty za odbiór śmieci niezgodnie z obowiązującą 

uchwałą Rady, poniewaŜ ta cena jest wyŜsza. 

 

- mgr Janusz Szot – radca prawny UG – wyjaśnił, Ŝe jeŜeli przedsiębiorstwo działające na 

terenie gminy ustala wyŜsze stawki za odbiór odpadów niŜ określa to uchwała Rady Gminy, 

wówczas działa niezgodnie z prawem i są powody do cofnięcia zezwolenia na świadczenie 

usług. W pierwszej kolejności naleŜałoby wezwać to przedsiębiorstwo do zaniechania 

naruszeń, następnie stwierdzić to naruszenie i w dalszej kolejności moŜliwe jest cofnięcie 

zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.  

Jeśli po podjęciu uchwały okaŜe się, Ŝe inne przedsiębiorstwo ma cenę wyŜszą od stawki 

górnej, to taka procedura musi być wszczęta. 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – Gł. Księgowa ZGKiM w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe 

przygotowując powyŜszą uchwałę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Lubrzy nie planował pozostawać przy stawce górnej tzn. 14,00 zł (netto). ZałoŜeniem było 

dopasowanie stawki do innych przedsiębiorstw działających na terenie gminy, poniewaŜ juŜ 
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teraz nie mieścili się w ustalonych cenach. ZGKiM zamierza pozostać przy stawce 9,35 zł       

( netto) za 1 pojemnik 120l. 

 

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

głosowanie projekt uchwały  Nr XXIV/178/09, który przyjęty został przy 14 głosach „za” i 1 

„przeciw” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak długo ZGKiM pozostanie przy 

stawce 9,35 zł ( netto) za odbiór odpadów z pojemnika 120l ? 

 

- Kazimiera Aleksandrowicz – Gł. Księgowa ZGKiM w Lubrzy – stwierdziła, Ŝe trudno jest 

teraz powiedzieć jak długo będzie obowiązywała ta cena. Zbyt krótki jest okres czasu od 

wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów za pomocą pojemników 120l. W okresie 

letnim było mniej śmieci niŜ teraz w okresie jesienno - zimowym. Trudno jest teraz 

powiedzieć jakie będą rzeczywiste koszty, być moŜe okaŜe się, Ŝe cenę trzeba będzie w 

przyszłym roku podnieść. Gdyby Rada Gminy podjęła uchwałę określającą górną stawkę w 

wys. 14,00 zł (netto) wówczas nie byłoby potrzeby zmieniać uchwały. Stawka zostałaby 

podniesiona w drodze Zarządzenia Wójta. 

-Nr XXIV/179/09 w sprawie podatku od środków transportowych. 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosacj “za” i 2 – “przeciw” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr XXIV/180/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza. 

- Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – Krzysztof Sobstyl – odczytał pismo Skarbnika 

Gminy – P. Agnieszki Marszałek do Rady Gminy – podziękowanie za dotychczasową 

współpracę – pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – złoŜył podziękowanie w imieniu P. Agnieszki 

Marszałek za zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy oraz przekazał  w jej 

imieniu prośbę o odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa odwołania w 

świetle obowiązujących przepisów prawa ? 
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- mgr Janusz Szot – radca prawny UG – wyjaśnił, iŜ odwołanie ze stanowiska jest 

równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy w drodze wypowiedzenia. W przypadku 

odwoływanego pracownika w czasie ciąŜy, okres wypowiedzenia rozpoczyna się od momentu 

zaproponowania przez pracodawcę innych warunków pracy, które odpowiadają jej 

kwalifikacjom zawodowym. Odwołanie – wypowiedzenie rozpocznie swój bieg od momentu 

powrotu P. A. Marszałek ze zwolnienia lekarskiego. Uchwała o odwołaniu ze stanowiska 

Skarbnika Gminy doręczona zostanie Pani Marszałek listem poleconym, ale dopóki przebywa 

na zwolnieniu lekarskim, okres wypowiedzenia jest wstrzymany. W czasie chorobowego 

pensję nadal wypłaca ZUS ( w wysokości jak przed odwołaniem). Po powrocie z 

chorobowego, P. Marszałek zaproponowane zostaną inne warunki pracy i od tego momentu 

rozpocznie się okres wypowiedzenia. 

 

Uchwała przyjęta została przy 11 głosach “za” i 3 – “wstrzymujących sie” ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Nr XXIV/181/09 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza 

 

- Ryszard Surmiak – radny – stwierdził, iŜ nie wiadomo jak długo nowa pani Skarbnik 

wytrzyma, zwaŜając na fakt, Ŝe w przeciągu 3 lat jest tak duŜa rotacja księgowych – tzn. w 

byłym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli, w Ref Oświaty, w 

Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, teraz to nastąpi w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się do Pani Marii Mikołajów – wskazanej na Skarbnika 

Gminy o przedstawienie własnej osoby. 

- mgr Maria Mikołajów – Gł. Księgowa OPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe w Urzędzie 

gminy pracuje od 1993r. a od roku 1994 do dnia dzisiejszego prowadzi księgowość w 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Wykształcenie wyŜsze – ekonomiczne. 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z prośbą do Kier. OPS w Lubrzy – P. Ireny 

Stabryń o wyraŜenie swojej opinii. 

- mgr Irena Stabryń – Kier. OPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe P. Maria Mikołajów jest 

bardzo dobrą księgową, posiada duŜą wiedzę. Szkoda Ŝe odchodzi z Ośrodka Pomocy 
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Społecznej, ale przyjęcie funkcji Skarbnika Gminy jest duŜym awansem zawodowym. P. 

Mikołajów jest osobą ugodową i bardzo wraŜliwą. Na pewno trudno będzie szybko znaleźć 

osobę na jej miejsce z podobnymi kwalifikacjami. Pan Wójt zapewnił pomoc do czasu 

wyboru nowej księgowej w OPS-ie. 

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

głosowanie projekt uchwały  Nr XXIV/181/09 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Lubrza, która przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył gratulacje oraz Ŝyczenia dobrej 

współpracy.                   

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – równieŜ złoŜył gratulacje oraz Ŝyczenia sukcesów 

na nowym i odpowiedzialnym stanowisku. 

 

- Nr XXIV/182//09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 

2009 rok. 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach “za” i 3 – “wstrzymujących sie” ( głosowało 15 

radnych). 

Podjęte w p. 11 i 12 uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 15 

Liczba radnych obecnych na sesji – 15 

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Na sesji w dniu 29 września br. interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 14 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe z boiska wielofunkcyjnego 

znajdującego się przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy korzysta duŜo młodzieŜy, niestety 

po godzinach pracy Szkoły, tj. po 1600 praktycznie nie ma dostępu do toalety. 
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- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe budynek szkoły 

otwarty jest do godz. 1800, dopóki pracują panie sprzątające obiekt. Dotychczas nikt nie 

zgłaszał potrzeby otwierania szkoły w innych godzinach, ale rzeczywiście nad tym naleŜałoby 

się zastanowić. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poruszył sprawę zamykania boiska szkolnego i 

wyłączania oświetlenia. Dotychczas zajmuje się tym pracownik gospodarczy, ale w 

przyszłym roku trzeba byłoby pomyśleć o częściowym etacie dla tej osoby, która pełniłaby 

dozór. Poza tym w okresie zimowym boisko równieŜ mogłoby być odśnieŜane i udostępnione 

do uŜytku. Z takim wnioskiem do organu prowadzącego powinna wystąpić dyrekcja szkoły. 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – stwierdziła, Ŝe kwestia dodatkowego 

zatrudnienia musi być uregulowana prawnie. Dyrektor Szkoły nie moŜe wyznaczyć osoby, 

która miałaby przychodzić na boisko w godzinach np. od 2000 do 2200 bez dodatkowej 

umowy. Nie moŜna u pracownika stosować przerywanego czasu pracy, poniewaŜ za godziny 

przerwy trzeba byłoby wypłacić połowę wynagrodzenia. Jest to sprawa do przedyskutowania. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – dodał, Ŝe tą sprawę w przyszłym roku naleŜałoby 

uregulować. 

 

- Leopold Saska – radny – stwierdził, Ŝe dobrze byłoby aby obiekt sportowy posiadał 

opiekuna choćby na ½ etatu. 

 

- mgr Lilla Gąsior – Sekretarz Gminy – wyjaśniła, Ŝe jednym z załoŜeń programu budowy 

kompleksów boisk „Moje boisko orlik 2012 jest zatrudnienie  - trenera – animator sportu 

w celu profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na okres min. 10 lat. 

Boisko w Lubrzy budowane było z innego programu, który nie zakładał zatrudnienia takiej 

osoby mimo, Ŝe jest taka potrzeba. 

JeŜeli chodzi o toalety, to jedynym rozwiązaniem jest dobudowanie toalety do juŜ istniejącej z 

wejściem od zewnątrz budynku. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem jakie jest postępowanie w przypadku gdy 

dziecko uległo wypadkowi na terenie Szkoły ? Kto opiekuje się dzieckiem? 
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- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – poinformowała, Ŝe w Szkole określone 

są procedury odnośnie postępowania podczas wypadków. JeŜeli dojdzie do wypadku, czy 

innego zdarzenia podczas lekcji lub przerwy między zajęciami, wówczas dziecko lub 

nauczyciel zgłasza taką sytuację. JeŜeli dziecko wymaga opieki lekarskiej (np. w przypadku 

urazów), nauczyciel nie ma prawa zawozić dziecka do lekarza. To rodzic decyduje dokąd 

chce dziecko zawieść i sam wybiera zakład opieki zdrowotnej. Dlatego teŜ w przypadku 

takich zdarzeń od razu informowany jest rodzic dziecka.  

JeŜeli dziecko wymaga hospitalizacji, wówczas jest moŜliwość wezwania pogotowia 

ratunkowego, które zapewnia opiekę lekarza, czy pielęgniarza. 

JeŜeli dziecko zgłosi ogólne złe samopoczucie, równieŜ informowany jest rodzic, jeŜeli nie 

ma nikogo w domu, wówczas dziecko pozostaje pod opieką pielęgniarki ( jeŜeli jest w szkole) 

lub pedagoga szkolnego do czasu kontaktu z rodzicem. 

 

- mgr BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – zwróciła się z zapytaniem do Rady 

Gminy, czy są podejmowane zamierzenia odnośnie dofinansowania do zakupu szczepionek 

dla 13 – stolatek przeciwko zakaŜeniu wirusem raka szyjki macicy. Rodzice coraz częściej 

zwracają się z takim zapytaniem. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe z Urzędu Marszałkowskiego 

wpłynęło pismo, informujące o wycofaniu się  z programu szczepień 13 - stolatek przeciwko 

wirusowi raka szyjki macicy. Koszt jednej szczepionki to 500 zł – 800 zł. Szczepienia 

przeprowadza się 3 – krotnie, to daje koszt 1500 zł na jedną osobę.  

W najbliŜszym czasie podjęta zostanie ostateczna decyzja, czy nasza gmina przystąpi do 

programu szczepień. 

 

- dyr. SP w Dytmarowie – mgr Józef Świczewski – zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o 

bliŜsze przedstawienie sprawy budowy boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” w 

Dytmarowie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe pierwszym załoŜeniem 

lokalizacji boiska był teren za domem nauczycielskim w Dytmarowie. Osoby dzierŜawiące 

grunty otrzymały pisma wypowiadające dzierŜawę gruntów o część wymierzonego boiska.    

W związku z tym, Ŝe małe są szanse na to aby gmina uzyskała całkowite zwolnienie z opłaty 

za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, postanowiono zmienić lokalizację boiska, tzn. za 
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Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Dytmarowie – jest to teren klasy V  i koszt odrolnienia jest 

znacznie mniejszy, ok. 30 000 zł. 

 Dlatego teŜ cofnięte zostały pisma wysłane do osób dzierŜawiących działki za domem 

nauczycielskim. 

Zlecone zostały juŜ prace geodezyjne i geologiczne, do dnia 20 listopada br. wniosek zostanie 

złoŜony ( pozostałe wymagane załączniki do wniosku mogą być złoŜone w późniejszym 

terminie). Wybrany teren jest odpowiedni, poniewaŜ jest osłonięty i nie będzie problemów 

jeŜeli chodzi o warunki atmosferyczne. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z prośbą aby doprowadzić do przekazania na 

rzecz wsi Dytmarów kręgów betonowych, które stoją w Nowym Browińcu  po remontowanej 

drodze krajowej Prudnik – Głogówek. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe sprawa jest znana i zapewnił, Ŝe 

zostanie w najbliŜszym czasie załatwiona. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy odbył się juŜ przegląd 

remontowanej drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe wszystkie zgłoszone wnioski 

mieszkańców odnośnie remontowanej drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice przekazane 

swatały do Starostwa Powiatowego w Prudniku. Wykonawca – firma z Kędzierzyna – Koźla 

– przeanalizuje wszystkie wnioski a wyniki analizy przekaŜe do Starostwa Powiatowego. Nie 

odbył się jeszcze odbiór wykonanych prac. 

 

- Stanisław Pawłowski – radny – przypomniał, aby monitować sprawę odbudowy 

zniszczonego przez wykonawcę parkingu przy Kościele w Dytmarowie. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – przypomniał, Ŝe parking wykonany był z nawierzchni 

asfaltowej i tak musi być odbudowany. 

 

- Leopold Saska – radny – złoŜył następujące WNIOSKI: 
 1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o posprzątanie terenu po budowie     
     chodnika przy drodze powiatowej w Olszynce. 
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2. Przeprowadzić pielęgnacyjną wycinkę drzew przy drogach oraz w pobliŜu linii wysokiego 
napięcia, które mogą stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa np. podczas silnych wiatrów, czy 
innych anomaliach pogodowych. 
 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa budowy ferm 

wiatrakowych na terenie gminy Lubrza? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe na ukończeniu jest juŜ Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubrza. Wyznaczony 

jest juŜ termin zgłaszania uwag do Studium, które później rozpatrywane będą przy udziale 

urbanisty, sporządzającego w/w dokument. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa sprzedaŜy 
terenu po byłej Strzelnicy Wojskowej w PręŜynce? 
 
- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe zakupem terenu zainteresowane 
są trzy osoby. SprzedaŜ nastąpi w drodze rokowań,  cena wywoławcza 179 500 zł. 
 
- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył WNIOSEK aby poprawić prace 
przy oczyszczaniu prześwitu pod mostkiem w KrzyŜkowicach. 
 

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. 1325. 
 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku o posprzątanie terenu po budowie     
      chodnika przy drodze powiatowej w Olszynce.( wniosek zgłoszony przez radnego – L.     
      Saskę) 
2. Przeprowadzić pielęgnacyjną wycinkę drzew przy drogach oraz w pobliŜu linii        

wysokiego napięcia, które mogą stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa np. podczas   
silnych wiatrów, czy innych anomaliach pogodowych. .( wniosek zgłoszony przez 
radnego – L. Saskę) 

3. Poprawić prace przy oczyszczaniu prześwitu pod mostkiem w KrzyŜkowicach.             
( wniosek zgłoszony przez radnego – K. Sobstla) 

4. RozwaŜyć sprawę zatrudnienia osoby - opiekuna gospodarczego boiska sportowego    
      przy Szkole w Lubrzy. ( propozycja zgłoszona przez radnego S. Aleksandrowicza) 

 

Protokołowała :                   Przewodniczący  

mgr Alina Woehl                                                                            Rady Gminy Lubrza
          Krzysztof Sobstyl
      


