
Protokół nr XXVII/2010 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 24 lutego 2010 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 10 00 otworzył sesję, po 

powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 13 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy oraz osób zaproszonych według listy obecności, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 
- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 
- Skarbnik Gminy – mgr Maria Mikołajów 
- Sołtysi 
- Przewodniczący Rad Sołeckich. 
- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 
- pracownicy Urzędu Gminy 
 

Przewodniczący Rady Gminy powitał serdecznie gości zaproszonych : 

- Karinę Bedrunka – dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych. 

- Mirosława Jelonek – Komendant Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Prudniku. 

 

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 grudnia 2009r. 
4. MoŜliwości wykorzystania środków funduszy unijnych. Kryteria przyznawania 

dofinansowania. 
5. Stan bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwpowodziowego oraz ochrona 
środowiska w gminie Lubrza. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2009. 
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę Lubrza. 

8. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
9. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
10. Interpelacje radnych. 
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11. Dyskusja. 
12. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     
   przestrzennego GMINY LUBRZA. 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘśYNKA – 
LUBRZA. 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-
LASKOWICE - NOWY BROWINIEC. 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – 
NOWY BROWINIEC. 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘśYNKA. 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘśYNKA – 
LUBRZA – OLSZYNKA. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2010r. 
- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Lubrza  na lata 2010-2014. 

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

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia następujących zmiany polegających na : 

1. wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały, omawianego szczegółowo na 

posiedzeniach komisji merytorycznych - w sprawie wyraŜenia opinii w sprawie 

przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej samodzielnego Publicznego 

Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup.  

2. przesunięciu p.11 - „dyskusja” oraz p. 12 - „podjęcie uchwał” na p. 6 i 7. 

  

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

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( w głosowaniu wzięło udział 13 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 grudnia 2009r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z Sesji z dnia29 grudnia 2009r  przyjąć  

bez odczytywania.  
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Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez Radę przy 12 głosach „za” 

 i 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 13 radnych). 

 

Na salę obrad przybył radny – Leszek Srębacz ( obecnych na sali 14 radnych). 

 

Ad. 4 

 

Informację na temat moŜliwości wykorzystania środków funduszy unijnych. Kryteria 

przyznawania dofinansowania – przedstawiła P. Karina Bedrunka. 

 

Zarząd Województwa Opolskiego odpowiada za Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 

– 2013. Są to pieniądze przeznaczone głównie na inwestycje. Poza tym w dyspozycji 

Województwa Opolskiego jest tzw. Program Operacyjny – Kapitał Ludzki – są to pieniądze 

przeznaczone na szkolenia, dodatkowe zajęcia dla uczniów. Gminy mogą równieŜ korzystać z 

pieniędzy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Gmina Lubrza realizuje dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

na łączną kwotę ponad 1 700 000 zł. ( w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 

1 400 000 zł). Na oba projekty zostały podpisane umowy finansowe, są to : 

- Przebudowa drogi gminnej w Trzebinie w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury 

drogowej (droga od byłej Szkoły do drogi krajowej). 

- Adaptacja budynku bramnego, renowacja muru zabytkowego i figury Św. Nepomucena oraz 

kapliczki w Trzebinie ( na wielokulturową Izbę Regionalną). 

Ponadto Gmina Lubrza realizuje 2 projekty z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz projekt w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – skierowany do młodych 

ludzi dot. wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych –  wartość 

projektu to 120 000 zł. - są to pieniądze przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, 

psychologów, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe. W roku 2010 równieŜ taki nabór 

wniosków będzie ogłoszony.  

W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskie posiada aŜ 427 mln 

euro. W roku 2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs pn. Krajowa 

Rezerwa Wykonania – są to dodatkowe pieniądze, jakie województwa mogą pozyskać na 

realizację Regionalnych Programów Operacyjnych, a ich przyznanie zaleŜy głównie od 
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wykazania się dobrym wydatkowaniem pieniędzy wcześniej otrzymanych. Dlatego teŜ 

Zarządowi Województwa zaleŜy na szybkiej realizacji i rozliczaniu projektów.  

W 2009r. województwo opolskie w przeprowadzonym rankingu województw uzyskało II 

miejsce. Dzięki temu moŜemy otrzymać dodatkowo 50-70 mln euro, które mogą być 

wykorzystane np. na infrastrukturę drogową. Do końca roku 2010 Zarząd Województwa 

załoŜył, iŜ rozliczy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego aŜ 450 mln zł.  

Z Gminą Lubrza do rozliczenia  pozostała kwota ok. 1 mln zł. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy są moŜliwości otrzymania 

dofinansowania na wykonanie prac remontowych w budynkach szkolnych? 

 

- Karina Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych – wyjaśniła, iŜ 

były dwie moŜliwości złoŜenia projektów na inwestycje dot. edukacji lokalnej. 

 W 2009r. ogłoszony został nabór na przebudowę budynków szkolnych oraz nabór wniosków 

dot. energii odnawialnej i ochrony powietrza – min. na przeprowadzenie termomodernizacji 

budynków. Do wykorzystania było 40 mln zł. Z całego województwa opolskiego gminy 

zgłosiły projekty na łaczną kwotę 150 mln zł. Nabór juŜ się zakończył. 

Komisja Europejska szczególnie zwraca uwagę na wszelkie działania zmierzające do 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji obiektów. Będziemy 

starali się część pozyskanych środków przeznaczyć na tego rodzaju przedsięwzięcia. 

 

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

inwestycja dot.-przebudowa drogi gminnej w Trzebinie – juŜ została zakończona i projekt jest 

rozliczony. 

Natomiast jeŜeli chodzi o przyznawanie środków finansowych - jest odczucie, Ŝe czas od 

momentu złoŜenia wniosku o dofinansowanie do ich przyznania jest bardzo długi.   

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe wniosek o płatność dot. w/w zadania 

złoŜony został w grudniu ubr. a pieniądze otrzymaliśmy dopiero w lutym 2010r. 

 

- Karina Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych – wyjaśniła, Ŝe 

jeŜeli we wniosku o płatność nie ma Ŝadnych błędów, to pieniądze szybko  zwracane są 

gminom za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast jeŜeli wniosek 
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zawiera błędy, wówczas zwracany jest do korekty i ponownie trafia do oceny. To wszystko 

wpływa na opóźnienia wypłaty środków. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie są koszty utrzymania administracji 

zajmującej się środkami unijnymi ? Są uwagi, Ŝe zbyt duŜo kosztów ponoszonych jest ze 

środków unijnych na administrację. 

 

- Karina Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych - 

poinformowała, Ŝe na obsługę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznacza 

się 3 % programu, tj. wynajem pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń 

biurowych ,itp. oraz wynagrodzenia pracowników. Ilość pieniędzy w systemie na obsługę 

zaleŜy od kursu euro. JeŜeli woj. opolskie ma do przerobienia 450 mln zł to potrzeba ludzi, a 

odpowiedzialność jest bardzo duŜa. Poza tym beneficjentami środków unijnych nie są tylko 

samorządy, to takŜe inne instytucje czy przedsiębiorstwa. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, Ŝe projekt na modernizację Wiejskiego Domu 

Kultury w Olszynce złoŜony był prawdopodobnie w marcu 2009r. a dopiero w grudniu 

moŜna było przystąpić do wykonania prac. Wiadomym jest Ŝe jest to bardzo niekorzystny 

okres na wykonywanie prac budowlanych. Nie wiadomo, czy za niedługo, nie trzeba będzie 

dodatkowych środków na naprawę usterek, które mogą pojawić się dopiero później.

 Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe gmina Lubrza niestety nie posiada takich obiektów 

sportowych jak stadion, hala sportowa, czy basen kryty. Zwrócił się z prośbą aby przy 

naborach wniosków na tego rodzaju inwestycje, potraktować Gminę Lubrza bardziej 

priorytetowo.  

 

- Karina Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych – wyjaśniła, Ŝe 

złoŜone projekty dosyć szybko są sprawdzane i oceniane. Następnym etapem jest podpisanie 

umów finansowych, jednakŜe wcześniej trzeba jeszcze dostarczyć pozwolenie budowlane i 

decyzję środowiskową. To od samorządu zaleŜy kiedy przeprowadzi przetarg na wykonanie 

prac. 

Ponadto poinformowała, Ŝe przy weryfikacji wniosków, dodatkowe punkty otrzymują te 

gminy, które nie posiadają Ŝadnego zaplecza, czy obiektu, na które starają się pozyskać 

środki.  
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O dofinansowanie inwestycji sportowych moŜna ubiegać się poprzez Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej (wpływy z dopłat w grach liczbowych Totalizatora Sportowego) – jest to 

dofinansowanie max. 30% wartości inwestycji. 

Być moŜe w 2011r. będą środki unijne na infrastrukturę sportowo – rekreacyjną ogólnie 

dostępną. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe nabór wniosków – dot. modernizacji 

Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce kończył się w marcu 2009r., gmina złoŜyła wszelkie 

wymagane dokumenty. Dopiero po 6 – ciu miesiącach podpisana została umowa finansowa, 

po czym od razu ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania. Akurat czas wykonywania 

prac przypadł na okres zimowy. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy gminy posiadają moŜliwość 

ubiegania się o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej. 

 

- Karina Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych – 

poinformowała, Ŝe programy operacyjne są róŜne. Gminy mogą skorzystać albo z 

Regionalnego Programu Operacyjnego albo z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

zaleŜy to od wskaźnika RLM tj. równowaŜnej wartości mieszkańców. Dlatego teŜ w 

pierwszej kolejności naleŜałoby zidentyfikować aglomeracje. Ten wskaźnik wyznaczany jest 

poprzez Departament Ochrony Środowiska Woj. Opolskiego. Niestety środków na budowę 

kanalizacji sanitarnej będzie coraz mniej. Na lata 2014-2020 są juŜ wyznaczane pierwsze 

priorytety – są to wszelkie innowacje powiązane z ochroną klimatu, tj. energia odnawialna, 

termomodernizacje. Kolejny priorytet - to  dzieci i ludzie starsi, migracje i nauka. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poruszył sprawę konieczności wybudowania chodnika 

przy drodze wojewódzkiej w Lubrzy, jest to odcinek ok. 150 mb przy ul. Opolskiej. 

Początkowo Marszałek zapewniał, iŜ sprawa zostanie pozytywnie załatwiona. Niestety 

później wycofał się z zobowiązania. NatęŜenie ruchu na tej drodze jest bardzo duŜe, a brak 

chodnika powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia mieszkańców. 

Ponadto po obu stronach drogi (w skrajni drogi) rosną drzewa, w okresie zimowym nie ma 

moŜliwości bezpiecznego poruszania się. 
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 Mieczysław Kras – radny – dodał, Ŝe przy w/w drodze znajduje się przystanek autobusowy, 

dzieci i młodzieŜ chodzą tamtędy do szkoły. 

 

- Karina Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych – stwierdziła, 

Ŝe moŜe odpowiadać na pytania w zakresie środków unijnych, natomiast za drogi odpowiada 

ktoś inny. Niemniej tego dobrze byłoby ponownie zwrócić się do Marszałka w tej sprawie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe niedawno były prowadzone rozmowy z 

Panem Marszałkiem w tej sprawie, sugerował by gmina na własny koszt wykonała 

dokumentację na budowę chodnika przy ul. Opolskiej w Lubrzy a następnie zwróciła się z 

wnioskiem do Zarządu Województwa Opolskiego o jego pozytywne rozpatrzenie. W takim 

przypadku łatwiej będzie o przyznanie dofinansowania. 

Niestety w takiej sytuacji nie stać nas na dodatkowe wydatki związane z opracowaniem 

dokumentacji, zwłaszcza, Ŝe gmina nie jest zarządcą drogi. 

 

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

podziękował P. Karinie Bedrunka - dyr. departamentu koordynacji programów operacyjnych 

za przedstawienie powyŜszych informacji. 

 

Ad. 5 

 

Informację na temat stan bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na terenie gminy Lubrza 

przedstawił – Komendant Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Prudniku – Mirosław 

Jelonek – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – zwrócił się z zapytaniem, czy jest moŜliwość 

przekazania starych, wycofywanych samochodów z Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej 

dla OSP w Lubrzy? Obecny samochód jakim dysponuje OPS Lubrza jest juŜ bardzo 

wyeksploatowany i praktycznie nadaje się na złom. 

 

– Mirosław Jelonek – Komendant Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Prudniku – 

poinformował, Ŝe samochody juŜ nieuŜywane Komenda Powiatowa StraŜy PoŜarnej moŜe 

przekazać gminom, ale nie jest to bezpłatnie. Starostwo Powiatowe równieŜ musiało 
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zapewnić tzw. udział własny na ich zakup. Minimalna kwota za przekazanie uŜywanego 

samochody to 50 000 zł. 

 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaki samochód mógłby być przekazany 

dla Gminy Lubrza ? 

 

– Mirosław Jelonek – Komendant Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Prudniku – 

poinformował, Ŝe jest samochód 14 – stoletni marki JELCZ. 

 

- Mieczysław Kras – radny – wyraził podziękowania za prowadzoną dobrą współpracę z 

jednostkami ochotniczych straŜy poŜarnych w terenu gminy Lubrza. 

 

 

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

podziękował P. Mirosławowi Jelonek – Komendantowi Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Prudniku za przedstawienie powyŜszych informacji. 

 

W dalszej części obrad sesji informację o stanie środowiska na terenie Gminy Lubrza – 

przedstawiła w zastępstwie nieobecnego P. T. Włodarczyka – P. Anna Głaz – Kier Ref 

RGiSO –  „ Do głównych zagroŜeń środowiska naturalnego na terenie Gminy naleŜą: 

- wysypywanie śmieci i innych zanieczyszczeń w miejscach niedozwolonych i tworzenie w 

ten sposób kolejnych dzikich wysypisk śmieci, 

- świadome odprowadzanie ścieków bytowych i gospodarczych do rowów melioracyjnych i 

cieków wodnych 

- składanie pryzm z kiszonką i obornika przy ciekach wodnych 

- emisja pyłów z lokalnych kotłowni 

- nieprzestrzeganie zasad przy stosowaniu nawozów sztucznych i chemicznych środków 

ochrony roślin (chodzi głównie o płukanie opryskiwaczy i wpuszczanie pozostałości do gleby 

lub kanalizacji) 

 

 Egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska jest w większości 

przypadkach utrudniona, głównie z powodu trudności ustalenia sprawcy zanieczyszczenia, 

zbyt długiej procedury w nakładaniu kar, bądź konieczności przeznaczenia duŜych nakładów 
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finansowych na budowę urządzeń likwidujących zanieczyszczenia jak równieŜ bezpośrednie 

usuwanie zanieczyszczeń. 

 Pomimo systematycznej poprawy stanu środowiska na terenie naszej gminy pozostaje 

jeszcze bardzo duŜo do zrobienia. Dotyczy to głównie budowy kanalizacji w poszczególnych 

sołectwach. Problem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy został rozwiązany 

poprzez indywidualne kubły. Jednak część mieszkańców nadal wywozi i wysypuje śmieci do 

rowów przy drogach, przy lasach i innych miejscach niedozwolonych. Została równieŜ 

rozwiązana sprawa odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu budowlanego. Odpady 

wielkogabarytowe oraz gruz budowlany jest odbierany przez ZGFKiM w Lubrzy po 

wcześniejszym zgłoszeniu. Jest duŜa ilość budynków gospodarczych oraz stodół, które 

naleŜy rozebrać, jest jednak problem gdzie takie ilości odpadów składować, oraz wysokie 

koszty rozbiórki. Jeśli chodzi o segregację odpadów na plastik, szkło, papier jest to 

rozwiązane poprzez przerobiony kontener KP-7, pojemniki siatkowe, które są ustawiane w 

niektórych miejscowościach gdzie po napełnieniu są wywoŜone do utylizacji, jak równieŜ za 

pomocą worków rozdawanych mieszkańcom a następnie ich zbiórka w wyznaczonych 

porach. 

Pozostaje jeszcze sprawa ochrony powietrza. MoŜe być ona rozwiązana poprzez 

modernizację lokalnych kotłowni stosując odpowiednie kotły oraz opał. Jednak większość 

społeczeństwa nie pozwoli sobie na to ze względów ekonomicznych. 

 JeŜeli chodzi o sprawę azbestu – powstała krajowa baza ewidencji i stopniowo baza ta 

jest uzupełniana. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania Programu Usuwania azbestu. Od 

tego roku w budŜetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

zaplanowane są środki na udzielenie dotacji w związku z usuwaniem azbestu. W najbliŜszym 

czasie  opracowana będzie procedura udzielania takiej dotacji przez gminę. 

           Aby plany te zrealizować, na ochronę środowiska muszą być przeznaczone 

odpowiednie środki finansowe. Musi być równieŜ świadomość całego społeczeństwa o 

konieczności poprawy i ochrony środowiska w którym Ŝyjemy i który nas otacza”. 

 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 10 – cio minutową przerwę w 

obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

 



 10 

Ad. 6 i 7 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – poruszył sprawę uchwalanej na dzisiejszej sesji  zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY LUBRZA w 

części dot. wyznaczenia terenu pod rozwój energetyki odnawialnej. Zwrócił się z prośbą o 

wizualne przedstawienie na mapie terenów wybranych pod budowę farm wiatrowych. 

 

- Maria Oleszczuk – urbanista – poinformowała, Ŝe na terenie Gminy Lubrza wskazane są 

dwa obszary pod lokalizację elektrowni wiatrowych.  Pierwszy – tzw. obszar niskiego ryzyka 

lokalizacji, drugi – obszar średniego ryzyka lokalizacji. Przyszły inwestor nie będzie miał 

większych problemów z realizacją inwestycji na obszarach niskiego ryzyka ( min. w procesie 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy uzyskiwania decyzji 

środowiskowych). Natomiast obszary średniego ryzyka wiąŜą się z ewentualnymi 

przewidywanymi problemami prawnymi lokalizacji inwestycji. 

Tereny niskiego ryzyka to : 

1. obszar na południe od wsi Nowy Browiniec – stanowi kontynuację farmy wiatrowej, 

która będzie usytuowana na terenie gminy Głogówek. 

2. obszar na północ od drogi krajowej nr 40 pomiędzy miejscowościami Słoków i Nowy 

Browiniec - stanowi kontynuację farmy wiatrowej, która będzie usytuowana na 

terenie gminy Biała. 

3. ( teren najkorzystniejszy) na wschód od drogi wojewódzkiej – na północ od m. 

Lubrza do m. Olszynka. 

4. obszar połoŜony na zachód od wsi PręŜynka ( ok. 6 wiatraków) 

5. obszar połoŜony od drogi wojewódzkiej na zachód do Dobroszewic.  

Procedura formalno – prawna : 

Określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – to Rada Gminy 

podejmuje uchwalę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego GMINY LUBRZA, która podjęta została w dniu 30 kwietnia 2008r.                 

( uchwała nr XIII/95/08). 

         Istotną przyczyną podjęcia zmiany studium była potrzeba poddania go uspołecznionej 

procedurze wymaganej art. 11 ww. ustawy, co umoŜliwiło obywatelom wzięcia czynnego 

udziału w jego sporządzeniu.   
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Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium… podane zostało do publicznej 

wiadomości (informacja w prasie oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich 

miejscowościach).  

Wpłynęło łącznie 29 wniosków ( w tym 12 od osób fizycznych i prawnych, czyli podmiotów 

gospodarczych). W lipcu 2009r. sporządzane były juŜ pierwsze opinie do uzgodnień. 

Pierwsze opinia, którą wydaje gminna komisja urbanistyki i architektury była dla Studium… 

pozytywna. Kolejnym krokiem proceduralnym było uzyskanie opinii i uzgodnień od 

organów, które wymaga ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkie 

opinie organów wymienionych w ustawie są pozytywne.  

W związku z powyŜszym od 14 października do 25 listopada 2009r. STUDIUM… zostało 

wyłoŜone do publicznego wglądu. W tym czasie wszystkie strony mogły zgłaszać uwagi. 

Uwagi były jeszcze zbierane w ciągi kolejnych 21 dni ( zgodnie z ustawą do 16 grudnia 

2009r.). 

W terminie 21 dni od zakończenia okresu wyłoŜenia projektu zmiany studium do 

publicznego wglądu, wpłynęło 37 uwag od osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  

          Wójt Gminy w dniu 4 stycznia 2010r. rozpatrywał uwagi wniesione do zmiany 

Studium. Następnie Rada Gminy juŜ w sposób ostateczny rozpatruje uwagi nie uwzględnione 

przez Wójta tzn. rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag a następnie uchwala 

Studium…JeŜeli rozstrzygnięcie Rady będzie inne niŜ zadecydował Wójt, wówczas trzeba 

będzie ponowić procedurę. 

            Rozstrzygnięcie Wójta z dnia 4 stycznia  2010r. „w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania GMINY LUBRZA”- wraz z uzasadnieniem, radni otrzymali 

wraz z materiałami na posiedzenie komisji. 

Na 37 uwag - 12 rozpatrzonych zostało negatywnie w całości lub w części. AŜ 25 uwag nie 

wymagała rozpatrzenia, poniewaŜ były to wnioski o zmianę przeznaczenia terenów, które 

fizycznie były juŜ ujęte w Studium. Natomiast 3 uwagi w części zostały rozpatrzone 

pozytywnie. 

           Wśród złoŜonych uwag - 3 dotyczyły innej lokalizacji ferm wiatrowych ( pojedynczo 

lub w zespołach) niŜ jest wskazana w Studium. Były to wnioski od Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Jasionie oraz dwóch obywateli fizycznych – właścicieli gruntów. Te uwagi 

zostały w całości rozpatrzone negatywnie przez Wójta Gminy, poniewaŜ proponowano 

usytuowanie farm wiatrowych na gruntach połoŜonych w dolinie rzeki Prudnik, która 
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stanowi regionalny korytarz ekologiczny. Takiej lokalizacji równieŜ byłby przeciwny 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Natomiast inne propozycje lokalizacji farm 

wiatrowych przez wnioskodawców – to teren pomiędzy linią kolejową Kędzierzyn Koźle – 

Prudnik – Nysa a doliną rzeki Prudnik. Ze wszystkich działek wskazanych przez strony 

jedynie na trzech byłyby moŜliwości prawne i techniczne usytuowania farmy wiatrowej, ale 

to wymagałoby sporządzenia zmiany w Studium i procedura musiałaby zostać powtórzona na 

nowo. Wszystkie inne działki nie mogły być uwzględnione ze względu na bliskie połoŜenie 

w stosunku do istniejącej zabudowy wsi Jasiona czy Dytmarów, połoŜenie działek 

planowanych w pobliŜu planowanego zbiornika retencyjnego Lubrza oraz połoŜenie zbyt 

bliskie w stosunku do linii kolejowej oraz linii energetycznej. Proponowany teren na wschód 

w kierunku od wsi Dytmarów równieŜ nie mógł być uwzględniony ze względu na ochronę 

krajobrazu kulturowego i jego ekspozycji ekologicznej. KaŜda farma wiatrowa, czy 

pojedynczy wiatrak usytuowany na tym terenie wymagałby przeprowadzenia odrębnej 

procedury tzw. oddziaływania transgranicznego – odpowiednie dokumenty musiałyby zostać 

przesłane do ministra w Warszawie, który następnie występuje do ministra w Pradze z 

informacją, Ŝe na terenie Polski będzie realizowana inwestycja mogąca oddziaływać 

transgranicznie. Cała procedura trwa minimum 2 lata. Ze względu na tak czasochłonne 

postępowanie proceduralne, taka inwestycji w pobliŜu granicy państwa jeszcze nie była 

realizowana. 

Poza tym obszar Gminy Lubrza posiada ekspozycję na góry opawskie, które w Studium 

zaliczone zostały do jednego z cennych elementów wartych ochrony krajobrazowej. 

Był jeszcze jeden wniosek firmy Green Bear Wind – o rozszerzenie terenu pod lokalizację 

farm wiatrowych w PręŜynce ( dot. 2 – 3 wiatraków ) - została w części nieuwzględniona. 

Poza tym na części z wnioskowanych działek nie było moŜliwości technicznych 

zlokalizowania farm wiatrowych ( np. za mała odległość od linii kolejowej lub od drogi). 

   

- Jan Malec – prezes RSP Jasiona – stwierdził, Ŝe ograniczenie terenów pod lokalizację farm 

wiatrowych jest blokowaniem rozwoju przedsiębiorczości, o którą tak wszyscy zabiegają. 

Sam minister rolnictwa nakłaniał rolników do podejmowania działań w kierunku 

pozyskiwania energii odnawialnej ( tj. umoŜliwienie budowania ferm wiatrowych). Uwagi 

wniesione na późniejszym spotkaniu widać, Ŝe nie zostały uwzględnione w Studium.. 

 

- Jarosław Morul – Prezes RSP Skrzypiec – poinformował, Ŝe na terenie wsi Skrzypiec, przy 

obecnym osiedlu domków jednorodzinnych, RSP planuje sprzedaŜ działek, tj. ok. 4 ha z 
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przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Plan ujęty został w opracowywanym Studium. 

Dzięki temu Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna będzie miała środki na rozwój 

przedsiębiorstwa. Wprowadzenie zmian w produkcji jest niezbędne aby spełnić normy 

unijne.  RSP Skrzypiec posiada 800 ha gruntów i zatrudnia 60 osób. Szkoda, Ŝe teren pod 

lokalizację farm wiatrowych jest ograniczony. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy osoby, których wnioski rozpatrzone 

zostały negatywnie, są o tym informowane? 

 

- Maria Oleszczuk – urbanista – wyjaśniła, Ŝe ustawa z 2001r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje indywidualnego zawiadomienia o sposobie 

rozpatrzenia złoŜonych wniosków. Wójt rozpatrując wnioski konsultuje się z projektantem, 

który je rozpatruje zgodnie z wiedzą urbanistyczną. Spośród wniesionych 29 wniosków 

nieuwzględnionych zostało 12. Część wniosków rozpatrywana była dwukrotnie po zebraniu 

dodatkowych opinii, czy uzgodnień. 

Dodała, Ŝe na etapie składania wniosków, czyli tym podstawowym etapie 

sporządzania zmiany Studium…nie było Ŝadnych wniosków dot. lokalizacji farm wiatrowych 

ani od firmy Greek Bear ani od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Jasiona. Wówczas juŜ na 

tym etapie wiadomym byłoby przypuszczalnie, które tereny będą wykluczone na tego 

rodzaju inwestycje. Poza tym moŜna było spróbować przeprowadzić procedurę opiniowania i 

uzgadniania wniesionych propozycji przez odpowiednie organy, tj. min. Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie moŜna planować lokalizacji farm wiatrowych na 

obszarach, które wchodzą w skład ekologicznego systemu obszarów chronionych o randze 

regionalnej i randze europejskiej NATURA 2000. 

MoŜna było rozstrzygać o pojedynczych działkach na etapie wniosków do Studium. 

JeŜeli Rada Gminy postanowi inaczej rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag niŜ Pan 

Wójt, wówczas procedura która trwała prawie 1,5 roku musiałaby zostać powtórzona, co 

wiąŜe się równieŜ z dodatkowymi kosztami. 

Poza tym spotkanie, o którym wspomina P. Malec było dyskusją publiczną nad projektem 

zmiany Studium…której wymaga ustawa. Dodatkowe tereny pod lokalizację elektrowni 

wiatrowej objęły by zaledwie 6 wiatraków, które mogłyby otrzymać pozwolenie na budowę. 

Ale to i tak wymagałoby wznowienia procedury, a co za tym idzie uchwalenie zmian do 

Studium przedłuŜyłoby się w czasie min. 8 miesięcy. 
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W Studium.. tereny, które wskazane zostały pod lokalizację elektrowni wiatrowych 

zapewniają wybudowanie ok. 60 wiatraków, to i tak jest bardzo duŜo. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona – stwierdził, Ŝe tereny najlepsze pod lokalizację ferm 

wiatrowych z punktu widzenia siły wiatrów zostały praktycznie wyłączone. 

 

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

Sobstyl przystąpił do procedury głosowania projektu uchwały Nr XXVII/193/2010 w 

sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego GMINY LUBRZA – poinformował, Ŝe, Rada Gminy w pierwszej kolejności w 

głosowaniu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag, wniesionych do wyłoŜonego do 

publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubrza tzn. rozstrzyga co następuje:  

1) w całości  lub części negatywnie rozpatrzono uwagi nr 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 36 i 

37 – jako sprzeczne z polityką przestrzenną przyjętą w zmianie „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania gminy Lubrza”;  

2) częściowo pozytywnie rozpatrzono uwagę nr 15, 36 i 37, odpowiednio uzupełniając 

dokumentację zmiany studium; 

3) w całości lub części uwagi  nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, zawierające wnioski o zmianę 

przeznaczenia terenów na cele budowlane lub przeznaczenie ich pod zalesienie,  nie 

wymagały rozpatrzenia, poniewaŜ  są zgodne ze ustaleniami zmiany studium lub teŜ 

zmiana studium dopuszcza realizację  wnioskowanych zamierzeń.  

( Załącznik nr 3 do uchwały) 

 

- Maria Oleszczuk – urbanista – dodała, Ŝe wniesionych zostało łącznie 37 uwag, które 

szczegółowo omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji oraz sposób ich rozpatrzenia. 

JeŜeli Rada Gminy w całości popiera sposób rozstrzygnięcia uwag przez Wójta, wówczas 

moŜna przegłosować kompleksowo wszystko. Natomiast jeŜeli rozpatrzenie np. jednej uwagi 

byłoby inne, wówczas Rada Gminy musiałaby ją przegłosować osobno. 

 

W dalszej części obrad sesji przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod 

głosowanie Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr XXVII/193/2010 w sprawie uchwalenia 
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zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego GMINY 

LUBRZA, który przyjęty został przy 14 głosach „za” (głosowało 14 radnych). 

 

Następnie pod głosowanie poddany został projektu uchwały Nr XXVII/193/2010 w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego GMINY LUBRZA, który przyjęty został przy 14 głosach „za” (głosowało 14 

radnych). 

 

Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania kolejnych projektów uchwał 

przygotowanych na sesję : 

 

- Nr XXVII/194/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

PRĘśYNKA – LUBRZA. 

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

 

- Nr XXVII/195/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

SŁOKÓW- LASKOWICE - NOWY BROWINIEC. 

Uchwała przyjęta została przy 13 gosach “za” i 1 – “przeciw” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr XXVII/196/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

LASKOWICE – NOWY BROWINIEC. 

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

 

- Nr XXVII/197/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

PRĘśYNKA. 

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

 

- Nr XXVII/198/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

PRĘśYNKA – LUBRZA – OLSZYNKA. 
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Uchwała przyjęta została  “jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

-Nr XXVII/199/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 

2010r. 

Uchwała przyjęta została przy 11 gosach “za” i 2 – “przeciw” ( głosowało 13  radnych). 

 

- Nr XXVII/200/2010 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Lubrza. 

 

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

źródeł planuje się pozyskać środki na remonty mieszkań? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe wszelkie remonty wykonywane 

będą ze środków pochodzących z uzyskanych dochodów za czynsz zarówno lokali 

mieszkalnych, uŜytkowych, dotacji budŜetu gminy oraz środków unijnych. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem dlaczego w rozdz. 4 pkt. 3 jest zapis o 

moŜliwości zmniejszenia stawki bazowej czynszu ?  

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe uchwała opracowana 

została na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, w której określone są zasady 

obniŜania stawek czynszu dot. zwłaszcza lokali, które nie posiadają wymaganego 

wyposaŜenia, np. brak instalacji c.o, czy innych standardów.  

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – wyjaśnił, Ŝe obowiązek podjęcie takiej uchwały jest 

niezbędne i wynika z ustawy, właścicielem wszystkich lokali gminnych jest gmina, choć 

moŜe posiadać róŜnych administratorów.  

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe są tacy lokatorzy, którzy mimo, Ŝe 

mało płacą lub w ogóle nie płacą, to mają coraz większe wymagania ( np. wymiana okien, 

itp.). Poza tym przysługuje im tzw. dodatek mieszkaniowy, który jest wypłacany z budŜetu 

gminy. Tą sprawę teŜ trzeba będzie jak najszybciej załatwić. 
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W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodniczący obrad sesji – poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Nr XXVII/200/2010 w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza, który przyjęty został przez Radę 

„jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych) 

 

- - Nr XXVII/201/2010 w sprawie wyraŜenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez 

likwidację działalności medycznej samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali 

Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup.  

 

Uchwała przyjęta została przy 9 gosach “za” i 2 – “przeciw” i 3 – “wstrzymujących się”  

( głosowało 13  radnych). 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

 

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

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy za rok 2009. 

 

- Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji BudŜetowej - przedstawił sprawozdanie z 

działalności komisji za rok 2009 – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

i Spraw Socjalnych - przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009 – stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

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

- przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009 – stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - przedstawił sprawozdanie z 

działalności komisji za rok 2009 – stanowi załącznik nr5 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - ogłosił 10 – cio minutowa przerwę w 

obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady wznowiono. 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lubrza - 

przedstawiła Kier Ref. Oświaty – P. Ewa Skokuń ( informacja stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu) 

 

Ad. 10 

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

pomiędzy sesjami.  

 „ W dniu 18 lutego br. wpłynęło do wiadomości Rady Gminy pismo Pana Dariusza 

Tomaszewskiego zam. w PręŜynce – tj. wniosek do Starostwa Powiatowego o odrzucenie i 

nie zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w m. PręŜynka wraz z włączeniem tej drogi do drogi gminnej, na 

działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr 270, 271, obręb PręŜynka. ( pismo 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 W dniu 07 stycznia 2010r. wpłynęło pismo Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów 

województwa Opolskiego – z prośbą o dofinansowanie organizowanego  Zjazdu Sołtysów, 

które odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia br. w Nysie. 

 Ponadto Firma Sorad wystąpiła z propozycją prezentacji programu komputerowego. Z 

oferty nie skorzystano, poniewaŜ Urząd Gminy posiada juŜ niezbędne wymagane programy 

komputerowe. 

 Wpłynęło pismo Państwowej Komisji Wyborcze w sprawie wymaganej procedury 

przy dokonywaniu podziału gminy na stałe obwody głosowania. 

 W dniu 29 stycznia br. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Prudniku – 

odpowiedź na wniosek złoŜony przez radnego – R. Surmiaka w dniu 29 grudnia 2009r. 

 W dniu 18 lutego br. wpłynęło pismo do wiadomości Rady Gminy od  lokatorów 

budynku komunalnego nr 2 w Trzebinie – protest przeciwko drastycznej podwyŜce czynszu i 

ogrzewania ( pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) 
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Ad. 11 

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

Stanisław Jędrusik. 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 12 

Interpelacje. 

 

- Zenon Drabik – radny – zgłosił  następujące interpelacje : 

1. (na piśmie) - W imieniu mieszkańców wsi Skrzypiec w następującym w brzmieniu : 

„Rada Sołecka wraz z mieszkańcami wsi Skrzypiec zwraca się o interwencję i 

wyciągnięcie konsekwencji od lokatorów zamieszkujących WDK Skrzypiec. 

Lokatorzy zamieszkujący ten budynek w krótkim czasie zalali 3-krotnie sufit w 

kuchni, klubie i pomieszczeniu gospodarczym. Przypominamy, Ŝe obiekt ten jest po 

kapitalnym remoncie a straty spowodowane zalaniem przyczynią się do ponownych 

kosztów”.  

2. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w sprawie doprowadzenia do przesunięcia 2 

słupów telekomunikacyjnych, które stoją pośrodku chodnika przy drodze powiatowej 

w Skrzypcu. ( chodnik planowany jest do przebudowy). 

3. Zwrócił się z zapytaniem – na jakiej podstawie ustalana jest liczba radnych 

wybieranych w poszczególnych miejscowościach ? 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z prośbą aby zobowiązać właściciela działki ( Agencja 

Rolna Skarbu Państwa – Filia Krapkowice), znajdującej się za Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia 

w Olszynce o jej zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

ochrony środowiska lub jej zbycie poprzez sprzedaŜ lub dzierŜawę. Teren jest zaniedbany, 

zarośnięty i wymaga uprzątnięcia. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zgłosił następujące interpelacje : 

1. Przygotować na piśmie szczegółowe uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

zmian budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010”, który był głosowany na 

dzisiejszej sesji. 
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2. Do Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

gminę Lubrza – dołączyć informację odnośnie liczby pedagogów. 

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 29.12.2009r. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl –  przedstawił odpowiedź na interpelację 

zgłoszoną na sesji w dniu 29 grudnia 2009r. dot. zadłuŜenia budynków administrowanych 

przez ZGKiM oraz Ref. Oświaty – pisma stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 14 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy – złoŜył WNIOSEK aby oczyścić koryto 

rzeki pod mostkiem przy posesji Państwa Bojko i Król w KrzyŜkowicach ( naniesiony jest 

muł i kamienie). 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – złoŜył WNIOSEK aby Komisje merytoryczne Rady 

Gminy zajęły stanowisko w sprawie uregulowania spraw mieszkań komunalnych, zwłaszcza 

wobec lokatorów zalegających z opłatami czynszu i domagających się wykonania prac 

remontowych w zajmowanych lokalach oraz prac gospodarczych w obrębie budynku. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem odnośnie przyznanych środków 

unijnych w wys. 120 000 zł na realizację projektu  Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki 

–  czego dokładnie dotyczył projekt? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe został złoŜony wniosek w 

ramach projektu  Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, który był skierowany do 

młodych ludzi i dot. wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych.- 

zagwarantowana kwota to 120 000 zł (udział własny w realizacji projektu nie był 

wymagany). 

Umowa finansowa jeszcze nie jest podpisana, poniewaŜ trwały jeszcze negocjacje odnośnie 

liczby dzieci biorących udział w projekcie. ZałoŜeniem projektu jest aby z pięciu 

dodatkowych zajęć uczeń mógł uczestniczyć tylko w jednych. Urząd Marszałkowski wyraził 
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zgodę na zmianę tych kryteriów. Jest jeszcze inna sprawa – Urząd Marszałkowski wcześniej 

obiecał, Ŝe na realizację projektu zapewnione będą środki pozabudŜetowe. Teraz okazuje się, 

Ŝe gminy będą musiały najpierw sfinansować projekt z własnych środków, a zwrot nastąpi w 

późniejszym terminie. Dlatego teŜ nie wiadomo jeszcze, czy nasza gmina, przystąpi do 

programu i podpisze umowę, poniewaŜ środki w budŜecie teŜ w pewnym stopniu są 

ograniczone. Nie stać naszej gminy na wyłoŜenie takiej sumy, którą dopiero odzyska za 6 

miesięcy.  

 

Ponadto poinformował, Ŝe zapewnione są równieŜ środki na  budowę tranzytu 

wodociągowego Dytmarów – Lubrza. W dniu jutrzejszym podpisana będzie juŜ umowa 

finansowa. 

 

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

dodatkowe zajęcia obejmuje w/w projekt ? 

 

- BoŜena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe projekt dot. 5 – ciu zajęć 

dodatkowych tj. przyrodnicze, matematyczne, językowe, psychologiczno – pedagogiczne, 

artystyczne.  

 

- Ryszard Surmiak – radny – stwierdził, Ŝe jeŜeli gmina nie zaciągnie kredytu to nie ma 

moŜliwości wesprzeć edukacji, szkoda Ŝe wcześniej o tym się nie wspomniało przy pani dyr. 

departamentu koordynacji programów operacyjnych. MoŜna czuć się niejako oszukanym, 

podobnie jak ze sprawą obiecanej budowy chodnika przy ul. Opolskiej w Lubrzy. Jak moŜna 

budować coś nie mając projektu, a dopiero na dzisiejszej sesji wyszło, Ŝe go w ogóle nie ma. 

JuŜ od trzech lat Wójt obiecuje, Ŝe chodnik będzie wybudowany. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe gmina nie moŜe zlecić opracowanie 

projektu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej, poniewaŜ nie jest jej właścicielem. 

Dodał, iŜ z jego strony nie było Ŝadnych wiąŜących obietnic odnośnie wybudowania 

chodnika. 

 

- Leopold Saska – radny – złoŜył WNIOSEK aby przyjąć maksymalną liczbę osób 

bezrobotnych z Powiatowego Biura Pracy do wykonywania prac gospodarczych oraz 

porządkowych na terenie gminy. 
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- Wójt Gminy- mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe w roku ubiegłym osoby bezrobotne 

były kierowane to tych miejscowości, gdzie było zgłoszenie od sołtysa. Osoby te kierowane 

były w większości do czyszczenia gminnych rowów melioracyjnych. Na rok bieŜący planuje 

się pozyskać 15 osób. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe zatrudnia się bezrobotnych a nie ma 

osób do ich nadzorowania. Do tej pory większość kierowana była do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Mieszkaniowej ale tak nie powinno być. Dlaczego Zakład ma  ich nadzorować i 

zapewniać dodatkowo sprzęt ? Poza tym takie osoby nie powinny brać udziału przy pracach 

gospodarczych, np. budowie chodników, później i tak trzeba po nich poprawiać. Lepiej 

byłoby do takich prac zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z WNIOSKIEM do Rady o zobligowanie Wójta do 

wykonania projektu budowlanego na wykonanie chodnika przy ul. Opolskiej w Lubrzy, tj. 

odcinek ok. 150 mb. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce przewodniczący Rady Gminy – złoŜył WNIOSEK aby na kolejną 

sesję przygotować dla radnych informację o aktualnej strukturze zatrudnienia w Urzędzie 

Gminy z podziałem na referaty, z imiennym opisem zajmowanych stanowisk.  Są zmiany w 

zatrudnieniu i wiele osób nie jest znanych. 

 

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

budowy drogi gminnej w m. PręŜynka k/ P. Tomaszewskiego? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław  Jędrusik – poinformował, Ŝe Pan Tomaszewski występuje do 

wszelkich moŜliwych organów aby nie dopuścić do budowy drogi i pisze nieprawdę. Gmina 

posiada wszystkie akty własności działek przeznaczonych pod budowę drogi i nie ma 

obowiązku ich przedstawiać Panu Tomaszewskiemu. Do Kolegium Odwoławczego przesłane 

zostały wszystkie wymagane dokumenty. Ponadto wyroki Sądu równieŜ uznają stronę gminy.  

Wszyscy właściciele przyległych działek otrzymali juŜ decyzje ustalające warunki zabudowy 

na budowę gminnej drogi wewnętrznej w PręŜynce. Od decyzji odwołali się Państwo 

Tomaszewscy. Prawdopodobnie do końca lutego br. będzie juŜ znane rozstrzygnięcie  

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  
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- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w załączniku Nr 10 do uchwały Rady Gminy 

Lubrza Nr XXVI/192/09 z dn. 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na 

rok kalendarzowy 2010 tj. „Wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Lubrza na 2010 

rok” w p.9 jest zapis „Modernizacja boiska sportowego w Dytmarowie w celu poprawy 

lokalnej infrastruktury sportowej”, czy to dotyczy boiska z Programu „Orlik”? 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – wyjaśniła, Ŝe boisko sportowe z programu „Orlik” 

jest inwestycją jednoroczną, dlatego teŜ nie jest zapisane w Wieloletnim Programie 

Inwestycyjnym. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe wspomniany zapis został umieszczony 

jeszcze przez poprzednie władze, być moŜe planowana była modernizacja boiska. 

 

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. Doprowadzić do oczyszczenia koryta rzeki pod mostkiem przy posesji Państwa Bojko 
i Król w KrzyŜkowicach ( naniesiony jest muł i kamienie).( wniosek złoŜony przez 
radnego K. Sobstla) 

2. ( do Komisji merytorycznych Rady Gminy) - zająć stanowisko w sprawie 
uregulowania spraw mieszkań komunalnych, zwłaszcza wobec lokatorów 
zalegających z opłatami czynszu i domagających się wykonania prac remontowych w 
zajmowanych lokalach oraz prac gospodarczych w obrębie budynku.( wniosek 
złoŜony przez radnego S. Aleksandrowicza) 

3. Przyjąć maksymalną liczbę osób bezrobotnych z Powiatowego Biura Pracy do 
wykonywania prac gospodarczych oraz porządkowych na terenie gminy.( wniosek 
złoŜony przez radnego L. Saska) 

4. Na kolejną sesję przygotować dla radnych informację o aktualnej strukturze 
zatrudnienia w Urzędzie Gminy, z podziałem na referaty z imiennym opisem 
zajmowanych stanowisk. ( wniosek złoŜony przez radnego R. Barczyka) 

5. ( Do Rady Gminy) Zobligować Wójta do wykonania projektu budowlanego na 
wykonanie chodnika przy ul. Opolskiej w Lubrzy, tj. odcinek ok.150 mb. ( wniosek 
złoŜony przez radnego R. Surmiaka) 

 

 

Protokołowała :        Przewodniczący 
mgr Alina Woehl                Rady Gminy Lubrza 
                                      Krzysztof Sobstyl 


