
 

Protokół nr XXVIII/2010 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 31 marca 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 12 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 
 

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

otrzymali porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 lutego 2010r. 

4. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Oddz. W Prudniku. 

5. Działalność zdrowotna oraz profilaktyka w gminie Lubrza – spotkanie z przedstawicielami 

       Zakł. Opieki Zdrowotnej ( Medicus i Optima) 

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

7. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał : 
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- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, 
 Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 
- w sprawie zgłoszenia sołectwa Laskowice do programu „Odnowa wsi w województwie  

   opolskim”. 
      - w sprawie wyraŜenia  zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 
         fundusz sołecki.  
       - w sprawie  zmian  budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.  
       - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plan zagospodarowania   
        przestrzennego wsi TRZEBINA. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski 

13. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 lutego 2010r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z Sesji z dnia 24 lutego 2010r  przyjąć  

bez odczytywania.  

 

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez Radę „jednogłośnie” ( głosowało  

12 radnych). 

 

Na salę obrad przybył radny – Leopold Saska ( obecnych na sali 13 radnych). 

 

Ad. 4 

Informację na temat bieŜącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przedstawił przedstawiciel oddz. Prudnik – Pan Zbigniew Winnicki. 

Poinformował, iŜ wszystkie wnioski złoŜone przez rolników o przyznanie płatności 

obszarowych w 2009r. (dopłat obszarowych) zostały juŜ wypłacone. Z terenu Powiatu 

prudnickiego złoŜonych zostało łącznie 2 366 wniosków obszarowych ( w tym 15 wniosków 

ONW - wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania). Ponadto złoŜono : 152 wniosków rolno - środowiskowych z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006, 57 wniosków rolno- środowiskowych z 

PROW na lata 2007-2013, oraz ok. 120 wniosków o przyznanie dotacji dla gospodarstw 

niskotowarowych ( była to kwota ok. 5 000 zł na cały rok). Kryteria przyznania dopłat coraz 

bardziej zaostrzają się. 
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Renty strukturalne : - rok 2004 2006 – 118 beneficjentów 

           - rok 2007 – 2009 – 44 beneficjentów. 

Wnioski o dofinansowanie zalesień – 2 szt. ( dot. gruntów połoŜonych poza terenem powiatu 

prudnickiego). 

 

Ewidencja zwierząt na terenie powiatu Prudnik: 

- bydło – ponad 117 szt. 

- trzoda – ponad 134 000 szt. 

- owce – 42 szt. 

- kozy – 89 szt. 

 

Kampania 2010 : 

1. wnioski obszarowe – na dzień dzisiejszy wpłynęło 190 szt. ( w tym 1 wniosek dot. 

ONW) a przyjmowane są od 15.03.br. do 15.05.br. 

Skończyły się dopłaty do upraw roślin energetycznych oraz dopłaty do rzepaku. 

Nowe płatności :  

1. dopłata do produkcji roślin strączkowych i motylkowatych ( w czystym siewie) 

2. dopłata do krów i owiec ( dopłata do krów nie dot. woj. opolskiego). 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił uwagę, Ŝe wymogi i warunki jakie musi spełnić rolnik w 

naszym kraju aby otrzymać dopłaty unijne są bardzo duŜe, czego nie ma w innych krajach 

unijnych. Tamtejszy rolnik nie musi czynić aŜ takich wielkich starań aby otrzymać dopłatę. 

Zwrócił się z zapytaniem, kto tworzy takie rygorystyczne przepisy? 

- Zbigniew Winnicki – poinformował, Ŝe są to zarówno przepisy unię europejską jak równieŜ 

przepisy krajowe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie tworzy przepisów, 

jest agencją płatniczą i pełni funkcję wykonawczą. 

- Zenon Drabik – radny – stwierdził, Ŝe uwagi w sprawie zbyt duŜych wymogów jakie rolnik 

musi spełnić aby otrzymać dopłatę unijną trzeba byłoby zgłaszać do wyŜszych szczebli. 



 4 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe nie ma juŜ dopłat do roślin strączkowych, jest 

za to dopłata do roślin wysokobiałkowych ( np. uprawy grochu, soi ) ale nie moŜna stosować 

środków ochrony roślin, co jest czasami niemoŜliwe np. w przypadku wystąpienia dzikiego 

owsa. Dopłata wówczas zostanie cofnięta.  

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe coraz więcej rowów melioracyjnych 

jest zaorana przez rolników, tą sprawą równieŜ trzeba byłoby się zająć. 

- Zbigniew Winnicki – poinformował, Ŝe za przeoranie rowu melioracyjnego będą groziły 

sankcje karne. 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, gdzie przekazywane są pieniądze 

pozyskane z sankcji karnych  ? 

 - Zbigniew Winnicki – wyjaśnił, Ŝe pieniądze przekazywane są do centrali Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaki jest minimalny teren który moŜna 

przeznaczyć pod zalesienie. 

 

- Zbigniew Winnicki – poinformował, Ŝe minimalny teren pod zalesienie to 0,5 ha, z tym Ŝe 

ten obszar musi być zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub Studium 

Kierunków i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego. Na załoŜenie zalesienia 

przyznawana jest dopłata w wys. 4 000 – 5 000 zł/ 1 ha w zaleŜności od gatunku drzewostanu. 

Ponadto przyznawana jest tzw. premia zalesieniowa ( wypłacana przez 5 lat) i premia za 

wyłączenie gruntu z produkcji rolnej ( wypłacana przez 20 lat). 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy  - Krzysztof Sobstyl – powitał P. Zenona Miszczyka – przedst.. 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus”, który przedstawił informację na temat prowadzonej 

działalności zdrowotnej na terenie Gminy Lubrza. 

 

- Zenon Miszczyk – lek. med. – poinformował, Ŝe obecnie priorytetowym działaniem 

przychodni lekarskiej „Medicus” jest działalność rehabilitacyjna zarówno dzieci ( gł. z 
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poraŜeniem mózgowym)  jak i osób dorosłych. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest 

w stanie zapłacić kwoty ok. 100 000 zł tylko za działalność rehabilitacyjną. 

Zamawiając wizytę lekarską po godz. 18.00, lekarz powinien przyjechać do pacjenta w ciągu 

4 godzin. Inna jest sytuacja w przypadku zagroŜenia Ŝycia, tzn. utrata przytomności w 

miejscach publicznych, czy w obiektach uŜyteczności publicznej. W takim przypadku karetka 

pogotowia ratunkowego wysyłana jest natychmiast. 

W Przychodni „Medicus” nie ma problemu z dostaniem się do lekarza pierwszego kontaktu. 

Do lekarzy specjalistów są kolejki ze względu na limity, NFZ przyznaje ograniczone środki 

na leczenie specjalistyczne. Do tej pory nie zostały wypłacone pieniądze za wykonane 

świadczenia z roku 2009. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest określony limit 

pacjentów  dla lekarza, których moŜe przyjąć w ciągu jednego dnia? 

 

- Zenon Miszczyk – lek. med.- wyjaśnił, iŜ dla lekarzy specjalistów taki limit jest określony, 

inna jest sytuacja w przypadku lekarzy pierwszego kontaktu, limit nie jest konkretnie 

ustalony. W przychodni „Medicus” dzienna zgłaszalność pacjentów jest załatwiana. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, gdzie w pierwszej kolejności powinna 

zgłosić się osoba ze złamaniem kości, kto wydaje skierowanie na prześwietlenie? 

 

- Zenon Miszczyk – lek. med.- poinformował, Ŝe wszystkie nagłe urazy i złamania powinien 

załatwić bezpośrednio lekarz chirurg, bez skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli 

natomiast uraz miał miejsce kilka dni wcześniej, to skierowanie do chirurga wydaje lekarz 

pierwszego kontaktu. To chirurg decyduje o przebiegu i rodzaju  leczenia. Jeśli konieczne jest 

leczenie ortopedyczne, to pacjent kierowany jest ponownie do lekarza rodzinnego, który 

kieruje pacjenta do specjalisty ortopedy. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe bardzo trudno jest otrzymać skierowanie na 

prześwietlenie i w praktyce wygląda tak, Ŝe pacjent z bólem chodzi od jednego lekarza do 

drugiego. 

 

- Zenon Miszczyk – lek. med.- poinformował równieŜ, Ŝe odebrane zostały kompetencje 

lekarzom rodzinnym do kierowania pacjentów na rezonans magnetyczny, czy tomograf 
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komputerowy ( wg NFZ skierowań było bardzo duŜe, co wpłynęło na wzrost kosztów). Od 1 

stycznia br. takie skierowanie moŜe wydać tylko lekarz specjalista. 

 

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

Sobstyl podziękował P. Miszczykowi za przybycie na obrady sesji oraz przedstawienie 

powyŜszych informacji. 

 

Informacja na temat prowadzonej działalności zdrowotnej i profilaktycznej Przychodni 

Lekarskiej OPTIMA przekazana została do Rady Gminy w formie pisemnej, którą odczytał 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Barczyk. 

 

„Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) Optima Medycyna S.A udziela świadczeń dla ponad 

18 000 mieszkańców powiatu prudnickiego, w tym mieszkańców gminy lUbrza. 

W 2009r. udzielono : 

- 90.420 porad lekarskich, 

- 30.477 zabiegów pielęgniarskich, świadczeń środowiskowych i wizyt połoŜnej, 

- 1.686 badań USG 

- 2.714 badań EKG 

W tym: 

- w Dytmarowie – 4.737 porad 

- w Olszynce – 2.2951 porad. 

Pacjenci objęci są równieŜ opieką w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej POZ. 

Dla mieszkańców powiatu prudnickiego w tym zakresie w 2009r. udzielono: 

- 16.364 porad ambulatoryjnych 

- 517 lekarskich wizyt domowych, 

- 10.461 zabiegów pielęgniarskich, 

- 2.497 zabiegów pielęgniarskich u chorych w domach. 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizowana jest w poradniach : 

- diabetologicznej, 

- kardiologicznej, 

- ginekologiczno – połoŜniczej, 

- okulistycznej, 

- laryngologicznej. 

Dla osób ubezpieczonych udzielamy równieŜ świadczenia z zakresu: 
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- badań konoskopowych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, 

- badań USG Doppler – wykonano 219 

-prób wysiłkowych – wykonano 143 badania. 

 

Działalność profilaktyczna: 

Wykonywane są sukcesywnie szczepienia ochronne zalecane, min: 

- sezonowo przeciw grypie, 

- przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby ( WZW) 

- przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, 

- przeciw rakowi szyjki macicy, 

- przeciw tęŜcowi. 

W marcu i październiku 2009r. przeprowadziliśmy akcję w kierunku wykrywania 

osteoporozy. Z badań tych skorzystało 127 osób. 

Ponadto lekarz przychodni organizuje i prowadzi cykliczne (1 raz w miesiącu) szkolenia 

edukacyjne dla Powiatowego Koła Diabetyków. W spotkaniach tych uczestniczą osoby chore 

na cukrzycę równieŜ z gminy Lubrza. 

Ponadto prowadzony jest program profilaktyki dotyczącej wykrywania chorób układu 

krąŜenia oraz wykrywania raka szyjki macicy, który finansowany jest przez Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Personel przychodni Optima Medycyna w tym równieŜ personel pracujący w Ośrodkach 

Wiejskich, bierze czynny udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, jak równieŜ rzetelnie udziela się w obszarze działalności społecznej”. 

 

Ad. 6 

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

pomiędzy sesjami.  

 „W dniu wpłynęło pismo Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich z zaproszeniem do 

udziału w szkoleniu pn. „Zastosowanie marketingu terytorialnego w rozwoju miast i 

regionów. 

W dniu 22.03.2010r. wpłynęło pismo Ligi Krajowej – zaproszenie na 17 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę, która odbędzie się w 

dniu 23 maja 2010r. 

W dniu 23.03.2010r. uczestniczyłem w kiermaszu świątecznym pn. ”Stół 

Wielkanocny” który odbywał się  w miejscowości Skrzypiec. 



 8 

 W dniu 30.03.2010r. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego – zawiadomienie o 

wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XXVII/200/2010 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 24 lutego2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza ma lata 2010 – 2014.” Przyczyną wszczęcia 

postępowania jest brak elementów obligatoryjnych w przedmiotowej uchwale określonych w 

art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Ponadto do Rady Gminy wpłynęły świąteczne Ŝyczenia Wielkanocne od samorządu 

wsi KrzyŜkowice, Grupy Odnowy Wsi oraz Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

KrzyŜkowice”.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń o 

stanie majątkowym za rok 2009 do dnia 30 kwietnia 2010r. 

 

Ad. 7 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 8 

Interpelacje : 

 

- Łukasz Hanusiak – zapytał w jakim stanie technicznym znajdują się węŜe straŜackie w 

poszczególnych sołectwach. Kiedy zostaną naprawione lub wymienione węŜe uszkodzone? 

Czy znajdują się w miejscach dostępnych dla mieszkańców? 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 15 – sto minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 9i 10 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujące projekty uchwał : 
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- Nr XXVIII/202/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

 Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została  “jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr XXVIII/203/2010 w sprawie zgłoszenia sołectwa Laskowice do programu „Odnowa wsi  

w województwie opolskim”. 

Uchwała przyjęta została  “jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr XXVIII/204/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

  stanowiących fundusz sołecki.  

Uchwała przyjęta została  “jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr XXVIII/205/2010 w sprawie zmian  budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.  

Uchwała przyjęta została  “jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

 

- Nr XXVIII/206/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA. 

Uchwała przyjęta została  “jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 

- Liczba radnych obecnych na sesji – 13. 

 

Podjęte w p. 10 porządku obrad uchwały stanowi załączniki do protokołu. 

 

Ad.11 

Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 24.02.2010r. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – odczytał udzielone na piśmie 

odpowiedzi na piśmie – stanowią załączniki nr 2,3,4,5,6.  
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Ad.12 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, kiedy rozpocznie się budowa tranzytu 

wodociągowego Dytmarów – Lubrza ? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe podpisana została juŜ umowa 

finansowa w Urzędzie Marszałkowskim. Następnie został ogłoszony przetarg, do którego 

przystąpiło 9 – ciu oferentów. Wartość kosztorysowa zadania – 932 709 zł. 

Komisja przetargowa wybrała ofertę najkorzystniejszą za cenę 636 787 zł, złoŜoną przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Białej Prudnickiej. Obecnie trwają procedury 

odwoławcze do przeprowadzonego przetargu. Umowa z wykonawcą na wykonanie 

inwestycji, podpisana zostanie najprawdopodobniej na początku maja br. Termin zakończenia 

prac – 15 październik 2010r.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce przewodniczący rady Gminy – wyraził podziękowania dyr. 

ZGKiM w Lubrzy za naprawę uszkodzonego hydrantu w Trzebinie. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – ponownie powrócił do sprawy budowy chodnika przy drodze 

wojewódzkiej w Lubrzy (ul. Opolska), tj. ok. 150 mb. JeŜeli Urząd Marszałkowski nie 

zapewnia w najbliŜszych latach środków na realizację zadania, to chodnik trzeba wybudować 

ze środków własnych. Część gruntu naleŜy do gminy. W związku z powyŜszym złoŜył 

wniosek o wyodrębnienie w budŜecie gminy środków na budowę chodnika przy ul. Opolskiej 

w Lubrzy. 

 

- mgr Janusz Szot – radca prawny Urzędu – wyjaśnił, Ŝe wniosek z przyczyn formalnych nie 

moŜe być poddany pod głosowanie, poniewaŜ gmina nie moŜe podejmować Ŝadnych działań 

na gruntach, nie stanowiących własności gminy. 

 

ZłoŜony przez radnego wniosek z przyczyn formalnych został odrzucony. 

  

-  Władysław Panek – inspektor UG – wyjaśnił, Ŝe do gminy naleŜy jedynie 80 mb gruntu. 

Wszelkie działania w obrębie w/w drogi opiniuje Wojewódzki Zarząd Dróg. Na pewno 

decyzja byłaby odmowna, jeŜeli plan zakładałby wykonanie jedynie 2/3 chodnika, nie robiąc 

kładki przez Potok Lubrzanka. Urząd Gminy wystąpił do dyrektora Wojewódzkiego Zarządu 
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Dróg z prośbą o wykonanie w roku 2010 projektu dokumentacji na to zadanie. Najlepiej 

byłoby poczekać z realizacją zadania do czasu uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego wsi Lubrza. Poza tym zadanie musi być wykonanie 

kompleksowo tzn. od ul. Szkolnej do przystanku PKS ( część gruntów trzeba byłoby wykupić 

od osób prywatnych). 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy Rada 

Sołecka m. Lubrza, moŜe ująć w swoim planie realizację w/w zadania w ramach posiadanych 

środków wiejskich? 

 

-  Władysław Panek – inspektor UG – stwierdził, Ŝe nie wiadomo jeszcze jaki byłby koszt 

realizacji zadania. Sam projekt będzie kosztował ok. 30 000 zł. Sfinansowanie zadania ze 

środków pochodzących z budŜetu gminy to koszt ok. 80 000 zł. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – dodał, Ŝe Rada Solecka m. Lubrza co roku planuje w 

zadaniach na kolejny rok budŜetowy budowę chodnika przy ul. Opolskiej i za kaŜdym razem 

jest wykreślane, poniewaŜ Wojewódzki Zarząd Dróg nie zapewnia współfinansowania 

zadania. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe w sprawie budowy chodnika przy 

ul. Opolskiej cały czas prowadzona jest korespondencja z Marszałkiem Województwa, 

niestety za kaŜdym razem odpowiedź jest negatywna. Sugerowano natomiast aby gmina na 

koszt własny opracowała dokumentację na w/w zadanie, a następnie ponownie wystąpiła z 

wnioskiem do Zarządu Województwa. 

 

- Leopold Saska – radny – stwierdził, Ŝe Aleja Lipowa, zaliczana do pomników przyrody tak 

naprawdę zagraŜa bezpieczeństwu i Ŝyciu. Stan drzewostanu jest bardzo zniszczony. Najlepiej 

byłoby wyciąć wszystkie drzewa, niepotrzebnie tak duŜe koszty przeznaczane są z 

województwa na jego utrzymanie. 

 

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

Wojewódzkiego Zarządu Dróg o przycięcie konarów drzew zagraŜających bezpieczeństwu 

przy Alei Lipowej. W dalszym ciągu nie ma w tej sprawie odpowiedzi. 
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Sprawy inne : 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił się prośbą o przedstawienie 

krótkiej informacji na temat rozliczania środków z Funduszu Sołeckiego, kto byłby za to 

odpowiedzialny. Jaki byłby przewidywany zwrot środków z budŜetu państwa. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe po podjęciu przez Radę Gminy 

uchwały o wyodrębnieniu w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, kaŜda 

Rada Solecka sama zadecyduje, czy przystępuje do Funduszu, czy teŜ nie. JeŜeli wszystkie 

Rady Sołeckie przystąpią do Funduszu, to w budŜecie gminy wyodrębniona zostanie kwota 

ok. 137 000 zł. Gmina będzie mogła otrzymać zwrot środków wyodrębnionych w budŜecie na 

Fundusz Sołecki ( do 30 % wydatków wykonanych). Nasza gmina mogłaby liczyć na zwrot 

ok. 20 % co daje kwotę ok. 26 000 zł. 

Do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budŜetowy w którym przydzielone będą 

środki, Wójt przekazuje sołtysom informację o wysokości funduszu sołeckiego 

przypadającego na dane sołectwo. 

 

Ponadto sołtysi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budŜetowy składają 

wniosek z listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z oszacowaniem 

kosztów. ( kosztorys nie musi być przygotowany przez fachowca). Nie będzie moŜna 

przekroczyć planu finansowego. 

Rozliczaniem Funduszu Sołeckiego będzie zajmował się Ref. Finansów w Urzędzie Gminy. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – poinformowała, Ŝe uczestniczyła spotkaniu poświęconym 

Funduszu Sołeckiemu. Zwracano wówczas uwagę na duŜy udział i zaangaŜowanie sołtysów 

w realizacji wniosków. Przygotowanie takiego wniosku wraz z dokumentacją oraz wszelkie 

inne formalności wiąŜą się z dodatkowymi kosztami, które sołtysom nie są zwracane. 

Prawdopodobnie w innych gminach sołtysi mają przyznaną miesięcznie kwotę nawet 150 zł, 

na pokrycie kosztów związanych z wykonywaną pracą. 

 

- Roman Pilich – sołtys wsi Trzebina – potwierdził, Ŝe w innych gminach sołtysi mają 

zapewnione środki finansowe na wszelkie wydatki związane z pełnioną funkcją. 
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- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe moŜe na próbę jedna miejscowość 

przystąpiłaby do Funduszu Sołeckiego aby mieć konkretny obraz jego realizacji. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – przypomniała, Ŝe rządowy projekt ustawy o Funduszu 

Sołeckim miał gwarantować sołtysom środki na refundację wszelkich wydatków, lub 

usprawnienie pracy. Niestety nie został wprowadzony do obowiązującej ustawy. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił się z zapytaniem do P. Ireny 

Ułan, czy byłaby zainteresowana przystąpieniem sołectwa Słoków do Funduszu Sołeckiego? 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – potwierdziła chęć przystąpienia sołectwa Słoków do 

Funduszu Sołeckiego. 

 

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

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

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

moŜliwość ich wykonywania? Na pewno pracownik będzie chciał dodatkowe pieniądze za 

powierzenie dodatkowych obowiązków – to rocznie min. 20 000 zł.  

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – doda, Ŝe przystąpienie do Funduszu Sołeckiego nie 

zamyka drogi w pozyskaniu przez sołectwo środków z budŜetu gminy na inne zadania. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – poinformował, iŜ w mediach podawana 

jest informacja, Ŝe z Funduszu Sołeckiego skorzystało ok. 90% gmin. Rozliczanie 

przyznanych środków naleŜy do zadań gmin, sołtysi nie mają takich uprawnień. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe ustawa dokładnie określa, co jest 

po stronie Urzędu, a co po stronie Sołtysa. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił uwagę, Ŝe dobrze byłoby 

zorganizować spotkanie informacyjne dla Sołtysów i członków Rady Soleckiej na temat 

Funduszu Sołeckiego. 
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- Marian Gul – sołtys wsi KrzyŜkowice – poinformował, Ŝe o przystąpieniu do Funduszu 

Sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. Wystarczy wniosek co najmniej 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa o przystąpieniu do Funduszu Sołeckiego. To pracownicy urzędu 

powinni znać przepisy prawa, poniewaŜ za realizację i wydatki odpowiada Wójt. Sołtys nie 

ma obowiązku wszystkiego wiedzieć. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – poinformowała, Ŝe w dniu 12 kwietnia br. odbędzie 

się spotkanie Liderów „Grupy Odnowy Wsi”, a w późniejszym terminie planuje się 

zorganizować tzw. warsztaty dla sołtysów na temat sporządzania wniosków na realizację 

zadań w sołectwach. Warsztaty poprowadzi pracownik UG – P. Maciej Rudzki. 

 

Sprawy inne : 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poruszył sprawę wykonywanych prac 

remontowych w budynkach komunalnych oraz wpływów z czynszu. Dla przykładu podał 

budynek nr 49 w KrzyŜkowicach – miesięczny czynsz jaki administrator ( ZGKIM w Lubrzy) 

powinien otrzymać – to 715 zł, co daje rocznie sumę 8.580 zł – 15% ( koszty 

administracyjne), co daje dochód w wys. 7.273 zł.  

Zwrócił się z zapytaniem, jakie prace remontowe zostały przeprowadzone w w/w budynku za 

uzyskany dochód z czynszu ? 

 

- Dyr. ZGKiM w Lubrzy – mgr Arkadiusz Winnik – poinformował, Ŝe w sprawozdaniu z 

wykonania budŜetu za rok 2009 jest dokładnie wyszczególnione, jakie poniesione zostały 

wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. JednakŜe budynki nie są 

wyszczególnione indywidualnie. W sprawozdaniu podana jest informacja ogółem. Wszystkie 

dochody pozyskane z czynszów przeznaczane są na remonty w zaleŜności od tego, w którym 

budynku zachodzi potrzeba ich przeprowadzenia. 

 

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

lokatorzy budynku nr 49 w KrzyŜkowicach są poszkodowani. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe kaŜdy budynek powinien być rozliczany 

indywidualnie. Poza tym, remonty w danym budynku powinny być wykonywane za kwotę 
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uzyskaną z czynszów. A jest tak, Ŝe inne budynki utrzymują pozostałe. Poza tym w budynku 

komunalnym na ul. Opolskiej w Lubrzy do wymiany jest cała instalacja elektryczna, a w 

jednym lokalu piec. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe przygotowane zostanie 

szczegółowe rozliczenie budynku nr 49 w KrzyŜkowicach, tzn. jaki był dochód z czynszu i 

jakie przeprowadzone zostały prace remontowe. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił uwagę, Ŝe budynku szkoły w 

Dytmarowie są mieszkania nauczycielskie, w których zamieszkują nauczyciele emeryci.. 

Jedna osoba jest zwolniona z czynszu a druga płaci ok. 2 300 zł ( rocznie). Dochód z czynszu 

wpływa na konto Urzędu Gminy, a nie do budŜetu szkoły mimo, Ŝe przeprowadzane remonty 

obciąŜają budŜet szkoły. W ostatnim czasie na remonty przeznaczona została kwota 15 000 zł 

tj. na zakup nowego pieca c.o, wymianę instalacji kanalizacyjnej, remont instalacji 

elektrycznej. 

 

- Ewa Skokuń - Kier Ref. Oświaty w UG w Lubrzy – wyjaśniła, Ŝe dochody z czynszu 

wpływają do budŜetu szkoły. Stanowią one dochód ogólny, z którego później planowane są 

wydatki szkoły. 

 

- mgr Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – poinformował, Ŝe w budŜecie szkoły nie 

są wyszczególnione wydatki na remont mieszkań, tylko wydatki na remonty w szkole. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – poinformował, Ŝe na komisjach 

merytorycznych dyskutowana była sprawa mieszkań komunalnych tzn. dochodów z czynszu, 

zaległości, remontów. Była propozycja aby zakupić kontener mieszkalny, do którego 

przenoszeni byliby wszyscy lokatorzy, którzy zalegają z opłatami za czynsz.  

 

- Alicja Kulińska – dyr. Gminnych Przedszkoli w Lubrzy – poinformowała, Ŝe w budynku 

Przedszkola w Nowym Browińcu równieŜ są mieszkania komunalne, w których zamieszkują 

repatrianci z Kazachstanu. Przez to utrzymanie budynku jest duŜo droŜsze. To z budŜetu 

przedszkola ponoszone są koszty za c.o, wywóz szamba. 
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- mgr inŜ. Leszek Srębacz – radny – stwierdził, Ŝe w takim wypadku trzeba byłoby 

przebudować instalację c.o osobno dla kaŜdego, ale wiadomo, Ŝe z tym związane są 

dodatkowe koszty. Rzeczywiście w okresie zimowym nie ma potrzeby ogrzewać przedszkola 

od piątku popołudniu do niedzieli, czy w innych dniach wolnych - to byłyby oszczędności. 

  

 - Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, Ŝe ktoś kiedyś podjął taką decyzję o 

przyjęcie repatriantów i teraz musimy ponosić tego skutki. Lokatorzy niestety nie chcą 

wykupić mieszkań. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe najlepiej byłoby sprzedać te mieszkania 

które wymagają remontu. 

 

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. 1415. 

 

 

Protokołowała :            PRZEWODNICZĄCY 
Alina Woehl               Rady Gminy Lubrza 
         Krzysztof Sobstyl 
        

 


