
Protokół nr XXIX/2010 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 30 kwietnia 2010 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl o godz. 13 00 otworzył sesję, po 

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

uczestniczy 11 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

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

załączniki do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Skarbnik Gminy – mgr 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 31 marca 2010r. 

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

5. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

6. Działalność prowadzona przez ZGKiM w Lubrzy. 

7. Interpelacje radnych. 

  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2009r. Udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

      - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji 
merytorycznych  

        do sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2009  
      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii    
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         Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza  
        za 2009r. 
 9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

 Lubrza na lata 2010 – 2014. 

- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości  

na terenie Gminy Lubrza. 

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010r. 

- w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie 

 zadania – „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z pompownią 

 strefową w miejscowości Lubrza” realizowanego ze środkó8.w Europejskiego Funduszu  

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów  

Wiejskich na lata 2007-2013. 

     11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     12.  Zapytania i wolne wnioski 

     13.  Zamknięcie sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 31 marca 2010r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z Sesji z dnia 31 marca 2010r  przyjąć  

bez odczytywania.  

 

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

11 radnych). 

 

Ad. 4 

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

pomiędzy sesjami.  

 „W dniu 22 kwietnia br. wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego – rozstrzygnięcie 

nadzorcze, stwierdzające niewaŜność uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXVII/200/2010 z 

dnia 24.02.2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
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zasobem gminy na lata 2010 – 2014 , z powodu istotnego naruszenia prawa – z niniejszą 

informacją radni zapoznali się na posiedzeniach komisji stałych 

 W dniu 15 kwietnia br wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – 

wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w dniach 26.11.2009r do 05.02.2010r. kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej gminy Lubrza za 2008r. oraz wybranych zagadnień z 

2007 i 2009r. – z niniejszą informacją radni zapoznali się na posiedzeniach komisji stałych.  

 

Na salę obrad sesji przybyli radni: Michał IŜyk, Robert Smoleń ( obecnych na posiedzeniu 13 

 radnych)  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 

 i Administracji w Krakowie –  zwróciła się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie na temat barier 

rozwoju samorządności w Polsce”. 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń o 

stanie majątkowym za rok 2009.  

 

Ad. 5 

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

Stanisław Jędrusik 

Przedstawione przez Wójta informacje stanowią załącznik Nr 1 do protokołu. 

 

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

 

Ad. 6. 

Informację na temat działalności prowadzonej przez ZGKiM w Lubrzy przedstawił dyr. Zakładu 

 – mgr Arkadiusz Winnik. 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy jest Zakładem 

budŜetowym stanowiącym gminną jednostkę organizacyjną. Siedziba Zakładu znajduje się w 

Lubrzy przy ul.Wolności 73. 

 Zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy w dniu 16 września 

2004 Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XV/125/04, Zakład prowadzi działalność w zakresie 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami stałymi, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki 

komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg. 
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 Wydatki związane z gospodarką wodną, odpadami oraz mieszkaniową pokrywane są z 

dochodów za świadczone usługi. Natomiast wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i 

zimowego utrzymania dróg z dotacji przedmiotowej gminy.  

 Nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy, a kontrolę prawidłowości rozliczeń 

Zakładu z budŜetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy. 

 

Organizacja Zakładu: 

1. Zakładem kieruje Dyrektor zatrudniony na podstawie powołania przez Wójta Gminy. 

2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. 

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu i działa w jego imieniu. 

Zgodnie ze statutem Dyrektor przedkłada Wójtowi projekt budŜetu w celu zatwierdzenia 

przez Radę, a takŜe półroczne oraz roczne sprawozdania z realizacji budŜetu. 

Obecnie Zakład zatrudnia 11 pracowników stałych oraz 4 sezonowych tj. palaczy centralnego 

ogrzewania w budynkach komunalnych. 

Aktualnie udział procentowy kosztów administracyjnych Zakładu przedstawia się 

następująco: 

- dostarczenie wody – 58,5% 

- gospodarka mieszkaniowa oraz dodatki mieszkaniowe – 12% 

- oczyszczanie wsi – 25% 

- zimowe utrzymanie dróg – 2% 

- gospodarka komunalna – 2,5% 

 

Zestawienie planu finansowego Zakładu na rok 2010 

Realizacja dochodów 

- Dotacje budŜetowe             45 000 zł 

- Dochody własne                 900 847 zł 

        - woda                               41 275 zł 

        - odpady                          293 279 zł 

        - mieszkaniówka             170 000 zł 

              - inne przychody                41 275 zł 

                RAZEM:                         987 122 zł    

 

Przewidywana realizacja wydatków w działach: 
- Gospodarka wodna                452 187 zł 
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- Gospodarka odpadami           310 613 zł 
- Gospodarka mieszkaniowa    179 322 zł 
- Zimowe utrzymanie dróg          25 000 zł 
- Gospodarka komunalna           20 000 zł 

 
Natomiast realizacja wydatków 

- Fundusz płac                         302 738 zł 
- Fundusz nagród                      25 050 zł 
- Wydatki rzeczowe                 548 916 zł 
- składki ZUS                             58 969 zł 
- Składki Fundusz Pracy             8 031 zł 
- Fundusz Socjalny                   13 318 zł 
- Podatek od nieruchomości     30 100 zł 
     Ogółem                              987 122 zł 

 

Gospodarka wodna 

Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw. Posiada aktualnie 1100 przyłączy do odbiorców 

indywidualnych oraz 85 przyłączy do zakładów pracy. 

Cena za 1m3 wynosi 3, 21 zł brutto. 

Opłata abonamentowa za wodomierz wynosi miesięcznie 4.00 zł brutto. 

Średnie zuŜycie wody na jednego mieszkańca wynosi 1,93m3. 

Prowadzona jest stała obsługa Stacji Wodociągowej w Olszynce, Skrzypcu oraz 

Przepompowni w Trzebinie. Na bieŜąco przeprowadzane są niezbędne remonty i konserwacje 

urządzeń tak, aby zapewnić ciągłą dostawę wody. 

Ponadto prowadzone jest systematyczne koszenie trawy na obiektach, malowanie studni 

wodociągowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, hydrantów, zasuw. 

Zakład na bieŜąco przeprowadza kontrolę zbiorników hydroforowych, zgodnie z 

obowiązującymi wymogami, czego następstwem jest uzyskanie pozwolenia Dozoru 

Technicznego na eksploatację wody  . 

Obie Stacje Wodociągowe wyposaŜone są w dodatkowe źródło energii elektrycznej tj. 

agregaty prądotwórcze DAD- 16 i zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzony jest 

przegląd oraz próba rozruchu. 

Prowadzone są dyŜury przy wyŜej wymienionych obiektach wodociągowych przez 

pracowników Zakładu w dni wolne od pracy. Wszystkie obiekty wodociągowe posiadają 

system alarmowy i monitorowane są przez firmę ochroniarską „Ranger”. 

Na wniosek inwestora, Zakład wydaje warunki przyłączenia hydrantów do sieci 

wodociągowej. Uczestniczy równieŜ przy wykonywaniu prac przez inwestora oraz dokonuje 
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podłączenia, zgodnie z obowiązującym prawem określonym w Regulaminie Dostarczania 

Wody. 

Pracownik Zakładu uczestniczy w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej celem 

dokonania uzgodnień, złoŜonych dokumentacji projektowych w Starostwie Powiatowym w 

Prudniku. RównieŜ uczestniczy w corocznych spotkaniach organizowanych przez Powiatowy 

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Prudniku na temat przygotowania Zakładu do okresu 

zimowego w zakresie dostawy wody, gdzie przedkłada stosowną informację. 

Na stacjach wodociągowych Zakład wykonuje systematycznie badania przydatności wody do 

spoŜycia, niezaleŜnie od badań prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno 

Epidemiologiczną w Prudniku.. 

 

Gospodarka Odpadami 

 

W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład prowadzi gospodarkę 

odpadami w oparciu o zbiórkę odpadów z pojemników 120l, 1100l oraz KP-7 z całej Gminy. 

Liczba podpisanych umów na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów stałych: 

- osoby indywidualne ( pojemniki 120 l ) – 1261 umów 

- zakłady pracy ( pojemniki 120 l ) – 68 umów 

                       ( pojemniki 1100 l ) – 11 umów 

                                              KP-7 – 3 umowy 

- cmentarze                           KP-7 – 1 umowa 

                                            1100 l – 2 umowy 

W 2009r. Zakład zebrał 1432,8 kg odpadów komunalnych nieposegregowanych, które zostały 

złoŜone na składowisku odpadów komunalnych w Prudniku. Z działalności handlowej     

358,2 kg, z usług komunalnych (na zlecenie indywidualne) 71,60 kg, z gospodarstw 

domowych 1003 kg oraz odpadów biodegradalnych 37,4 kg .   

Dodatkowo Zakład prowadzi nieodpłatną selektywną zbiórkę odpadów tj. szkło, plastiki 

typu PET, papier oraz zuŜytego sprzętu elektronicznego. 

W 2009r. zebrano posegregowanych odpadów: 

- szkło - 33,6 t 

- plastik (PET) - 6,5 t 

Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 10 tys. sztuk za kwotę 5.085zł. 

Ponadto sprzedano na złom część starych kontenerów KP-7 - tj. 67,271 ton,  a za pozyskane 

środki zakupiono nowe kubły 120 l. 
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Sprzedano samochód cięŜarowy Star 200 za kwotę 10 500 zł. Aktualnie kolejny Star 200 

został wyceniony i trwa procedura sprzedaŜy. Środki finansowe otrzymane ze sprzedaŜy 

przeznaczone zostaną na działalność Zakładu. 

Z inicjatywy Zakładu prowadzony jest konkurs pn. „Mistrz Odzysku”, finał drugiej edycji 

zaplanowany jest na dzień 14 maja 2010r. 

W oddziałach przedszkolnych prowadzona jest zbiórka zuŜytych baterii oraz opakowań 

szklanych po napojach dla dzieci oraz makulatura. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na sali GOKSiR w Lubrzy, podczas którego 

wystawiony będzie teatrzyk o tematyce ekologicznej oraz wręczone zostaną nagrody, 

ufundowane przez Zakład oraz sponsorów. 

  

Gospodarka mieszkaniowa  

 

Zakład posiada w administrowaniu 12 budynków komunalnych. W roku bieŜącym nastąpi 

zasiedlenie budynku komunalnego w Trzebini 87 przejętego od Starostwa Powiatowego w 

Prudniku gdzie będą 4 lokale mieszkalne. 

Z uwagi na potrzeby remontowe, jakie wymaga kaŜdy budynek, Zakład uwzględnił 

przeprowadzenie bieŜących remontów w br. w poszczególnych budynkach: 

1. Lubrza ul. Opolska – wymiana 2 okien 

2. Jasiona 1 – remont kanalizacji sanitarnej 

3. Trzebina 2 – remont kotłowni, budynku gospodarczego, posadzki na klatce schodowej 

wraz z malowaniem. 

4. KrzyŜkowice 49 – wymiana okien 

5. Słoków 24a – wymiana okien 

NiezaleŜnie od w/w planowanych remontów prowadzone jest coroczne ubezpieczenie 

budynków, badanie instalacji elektrycznej, przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłowni wraz 

z badaniem dwutlenku węgla. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

Zakład w 2009r. wypłacił 243 dodatki mieszkaniowe na kwotę 54 353,73 zł. 

W bieŜącym roku od stycznia do kwietnia wypłacono 90 dodatków mieszkaniowych na kwotę 

21 128,73 zł. 
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Gospodarka komunalna 

Zakład zgodnie ze Statutem wykonuje zadania zlecone przez Gminę w zakresie zadań 

komunalnych. W budŜecie na 2010r. uwzględnione są środki na utrzymanie oraz remont 

przystanków autobusowych, infrastruktury drogowej, przepustów, studzienek 

kanalizacyjnych oraz zaopatrzenie w wodę cmentarzy parafialnych. 

Z uwagi na wysokie koszty, jakie Zakład poniósł podczas łagodzenia skutków zimy w 

styczniu i lutym 2010r. część środków, które były planowane na utrzymanie gospodarki 

komunalnej, zostały  przesunięte na zimowe utrzymanie dróg. 

 

Zimowe utrzymanie dróg 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy planem „Akcji Zima” na 2010r. Zakład 

otrzymał dotację na łagodzenie skutków zimy w wysokości 25 tys. zł.  

Zakład jest w posiadaniu następujących środków transportu słuŜących do wykonywania zadań 

statutowych:  

- śmieciarka Scania  

- samochód cięŜarowy Mercedes  

- samochód dostawczy Renault   

- samochód dostawczy Polonez Truck 

- koparko-ładowarka Alhmann  

- samochód cięŜarowy Star 200 

 

Stan zadłuŜenia na dzień 29.04.2010r. 

 stare nowe razem 
woda 10 621,81 17 479,82 28 101,63 
odpady 31 843,77 9 461,21 41 304,98 
czynsz 23 187,19 6 976,87 30 164,06 

 99 570,67 
 

Prowadzona jest takŜe windykacja naleŜności i na chwilę obecną Zakład wystosował: 

- upomnienia za wodę – 54 

- upomnienia za odpady – 88 

- upomnienia za czynsz – 7  

- 69 informacji o zakręceniu wody planowanym na 19.05.2010r. 
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Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie transportu samochodem dostawczym, 

cięŜarowym oraz koparko-ładowarki. Cennik oraz warunki świadczenia usług są dostępne na 

stronie internetowej Gminy Lubrza oraz w siedzibie Zakładu. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy poprawiła się jakość wody na Stacji 

Wodociągowej w Olszynce? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe woda na stacji 

Wodociągowej w Olszynce wydobywana jest przez filtry. Jej właściwości fizyczne i 

chemiczne nie zmieniły się. Aby zachować wszystkie wymagane parametry jakościowe, woda 

jest dodatkowo uzdatniana. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe z przedstawionej powyŜej 

informacji wynika, Ŝe w budynku komunalnym na ul. Opolskiej w Lubrzy planowana jest 

wymiana 2 okien, dlaczego w innych budynkach komunalnych nie jest wyszczególnione ile 

okien planuje się do wymiany. 

Ponadto po raz kolejny poinformował, Ŝe w budynku na ul. Opolskiej w Lubrzy w jednym 

lokalu jest potrzeba przeprowadzenia remontu pieca. 

 

 - mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, iŜ w obecnej chwili 

trudno jest powiedzieć ile okien będzie wymienianych w pozostałych budynkach 

komunalnych, poniewaŜ nie wiadomo na ile wystarczy środków. Poza tym piec kaflowy w 

jednym lokalu na ul. Opolskiej w Lubrzy kwalifikuje się do całkowitej wymiany, jest juŜ 

przeprowadzona ekspertyza i w najbliŜszych dniach sporządzona będzie wycena -szacuje się, 

Ŝe będzie to koszt ok. 2.000 zł. Wymiana okien przeprowadzana będzie jesienią br. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem o ile jest większy koszt wydobycia wody 

na Stacji w Olszynce w porównaniu do kosztów wydobycia wody na Stacji w Skrzypcu? 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe ilość wydobywanej wody w 

ciągu doby jest porównywalny, tj. ok. 200m 3, natomiast koszt wydobycia wody na Stacji 

Uzdatniania Wody w Olszynce jest większy, poniewaŜ  wydobywana jest z 96 m i dodatkowo 

uzdatniana. Natomiast woda na Stacji Wodociągowej w Skrzypcu wydobywana jest z 12 m i 

nie wymaga dodatkowego uzdatniania. Koszt zuŜycia energii elektrycznej: na Stacji w 
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Olszynce – 3 400 zł ( miesięcznie), na Stacji w Skrzypcu – 1.200 – 1.400 zł ( miesięcznie). 

Wydobycie wody na Stacji w Skrzypcu jest o ok. 45% tańsze niŜ na Stacji w Olszynce. 

Ponadto poinformował, Ŝe Stadnina Koni przekazuje na rzecz gminy swój wodociąg w 

Dobroszewicach, będzie to dodatkowy koszt dla Zakładu ( urządzenia są mocno 

wyeksploatowane i będą wymagały remontu).  

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób Ochotnicze 

StraŜe PoŜarne rozliczają się za pobraną wodę podczas prowadzonych akcji gaśniczych ? 

 

-  mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe zgodnie z art. 22 

Ustawą o Zaopatrzeniu w Wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąŜa gminę 

na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie min. za wodę zuŜytą na cele 

przeciwpoŜarowe. Niestety w naszej gminie ilość pobranej wody przez Ochotnicze StraŜe 

PoŜarne nie jest ewidencjonowana. Sprawa ta była juŜ poruszana w zeszłym roku, niestety w 

dalszym ciągu nie jest przekazywana informacja na temat zuŜycia wody przez gminne 

jednostki OSP. 

  

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe jeŜeli zuŜycie wody przez jednostki OSP 

nie jest ewidencjonowane, to Zakład ponosi straty. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – dodał, Ŝe jeŜeli Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ponosi straty to i tak są one pokrywane z budŜetu 

gminy, niezaleŜnie od tego, czy są to straty na wodzie, śmieciach, czynszach. - taki 

obowiązek ma Rada Gminy. 

 

-  mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe nie moŜe zgodzić się 

ze stwierdzeniem P. Barczyka, Ŝe Rada Gminy dopłaca do działalności Zakładu.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej utrzymuje się z dochodów za wodę, śmieci, 

czynsz. Dotacja dla Zakładu przyznawana jest na realizację zdań własnych gminy np. zimowe 

utrzymanie dróg – 25 000zł, czy zadania gospodarcze w sołectwach, które są ujęte w budŜecie 

gminy. Wyjątkowo w zeszłym roku, Zakład otrzymał dotację z budŜetu gminy w wys. 

30 000zł na zakup pojemników 120l do indywidualnej zbiórki odpadów oraz 15 000zł na 

zakup pieca c.o do budynku komunalnego w Trzebinie. 
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- Zenon Drabik – radny – przypomniał o przyznanej dotacji  z budŜetu gminy w wys. 20 000 

zł Ŝe na zakup koparki do Zakładu, o tym teŜ trzeba pamiętać. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza – dodał, Ŝe duŜą pomocą dla 

Zakładu było równieŜ obniŜenie podatku od budowli słuŜących zbiorowemu zaopatrzeniu w 

wodę. 

  

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak przedstawia się sprawa 

zakupu ubijarki dla Zakładu ? 

 

-  mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe nowa ubijarka 

zakupiona została w ubiegłym roku, ale niestety uległa awarii. W ramach gwarancji, 

wymieniona została na nową, która niestety równieŜ się zepsuła. Zakład nie wyraził zgody na 

ponowną wymianę i wystąpiono o zwrot kosztów zakupu tj. ok. 9 000 zł. Niestety dostawca 

nie uznał argumentów odstąpienia od warunków umowy, dlatego teŜ sprawa skierowana 

została przez Zakład do Sądu. Wyrokiem Sądu orzeczono wypłatę odszkodowania dla 

Zakładu oraz zwrot kosztów za zakupiony towar. 

 Dostawca odwołał się od decyzji Sądu i odbyły się kolejne dwie rozprawy.  Powołany został 

biegły rzeczoznawca, który dokona oględzin. Ostateczny werdykt zapadnie podczas kolejnej 

rozprawy, tj. za ok. miesiąc. Zakład reprezentowany jest przez radcę prawnego z Urzędu 

Gminy. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy dochody z czynszów mieszkań 

komunalnych, wystarczają na wykonanie remontów w tych budynkach? 

 

-  mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe wysokość czynszu jest tak 

ustalona, aby wystarczyło na drobne  remonty i koszty administracyjne. 

 

 Ad. 7 

Interpelacje radnych. 

Interpelacji nie zgłoszono. 
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Ad. 8 

Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2009r. Udzielenie absolutorium  

Wójtowi Gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poinformował, Ŝe informacja oraz 

materiały rzeczowe dotyczące wykonania budŜetu były analizowane na posiedzeniach 

Komisji stałych.  

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – odczytał uchwałę Nr 112/2010 z 

dnia 22 kwietnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2009r. – stanowi załącznik nr 2 .  

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący obrad sesji zwrócił się do Przewodniczących 

komisji stałych o przedstawienie opinii nt. „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy 

Lubrza za  2009r.”. 

 

- mgr inŜ. Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji BudŜetowej - poinformował, Ŝe 

Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. wydała opinię pozytywną do „Sprawozdania z 

wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2009r. przy 4 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu 

komisji   4 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

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

poinformował, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. wydała opinię pozytywną 

do „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2009r. przy 5 głosach „za”               

( obecnych na posiedzeniu komisji  5 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

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

i Spraw Socjalnych – poinformował, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. 

wydała opinię pozytywną do „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2009r. 

przy 5 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu komisji 5 członków na ustalony 5 – cio 

osobowy skład komisji). 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o odczytanie stanowiska Komisji. 
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- Stanisław Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał uchwałę Nr 6/2010 

Komisji Rewizyjnej z dnia 07 kwietnia 2010r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubrza z wykonania budŜetu Gminy za 2009r. – stanowi załącznik nr 3. 

Ponadto poinformował, Ŝe komisja wydała opinię pozytywną przy 4 głosach „za” ( obecnych 

na posiedzeniu komisji  4 członków na ustalony 5 – cio osobowy skład komisji). 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr 184/2010      

z dnia 22 kwietnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009r.– stanowi 

załącznik Nr 4 do protokołu.  

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono uwag, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl 

poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXIX/207/2010 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubrza za 2009 rok. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  
- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 
- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 
 

Podjęta w p. 8 porządku obrad uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – złoŜył podziękowania Radzie Gminy za udzielenie 

absolutorium z wykonania budŜetu gminy za rok 2009. Dodał, Ŝe budŜet realizowany był przy 

aktywnej współpracy Rady, co miało wpływ na jego ponadplanowe wykonanie. 

 

Przewodniczący obrad sesji ogłosił 10 – cio minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie obrady sesji wznowiono. 
 

Ad. 9 i 10 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

- Nr XXIX/208/2010 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Lubrza na lata 2010 – 2014 

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” i 1 – „przeciw” ( głosowało 14 radnych). 
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- Nr XXIX/209/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 

odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

 

Uchwała przyjęta została przy 8 głosach „za” i 6 – „przeciw” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr XXIX/210/2010 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

finansowanie zadania „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z 

przepompownią strefową w miejscowości Lubrza” realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 

- Skarbnik Gminy – mgr Maria Mikołajów – wyjaśniła, Ŝe powyŜsza uchwała jest niezbędna 

do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

- Wójt Gminy - mgr Stanisław Jędrusik – dodał, Ŝe rozliczaniem faktur za kolejne etapy 

wykonanych prac będzie zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina jedynie 

przekazuje swój udział własny w realizacji projektu. Wysokość oprocentowania poŜyczki – 

jedynie 1,5 %. Zwrot środków unijnych po rozliczeniu projektu, Urząd Marszałkowski 

przekaŜe bezpośrednio do Banku. Takie korzystne finansowanie obejmuje jedynie zadania z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

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

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  
- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 
- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 
 

- Nr XXIX/211/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku. 

 
- Skarbnik Gminy – mgr Maria Mikołajów – wyjaśniła, Ŝe zaciągnięcie kredytu było 
planowane w budŜecie na rok 2010. 
Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  
- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 
- Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
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Ad. 11 

Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 31.03.2010r.  

 

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

zgłoszoną przez radnego – Łukasza Hanusika w następującym brzmieniu: „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? stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z prośbą aby poczynić skuteczne działania w celu 

przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Prudniku remontu cząstkowego dróg 

powiatowych, które po okresie zimowym są bardzo zniszczone. Na niektórych drogach ubytki 

są głębokie na 30 cm. Stwarza to powaŜne zagroŜenie bezpieczeństwa i Ŝycia poruszających 

się tam osób. 

 

- Zenon Drabik – radny – zaznaczył, iŜ miała miejsce sytuacja, w której sołtys ze Skrzypca 

interweniował sprawie remontu dróg powiatowych P. Rydzko – pracownika Wydz. 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Prudniku, zwłaszcza o załatanie 

licznych dziur na moście przed wjazdem do m. Skrzypiec. Pan Rycko stwierdził, Ŝe w 

przypadku gdy dojdzie do szkody z powody złego stanu technicznego drogi, ubezpieczyciel 

wypłaci odszkodowanie. Nie było to powaŜne podejście do problemu. 

 

- Aleksander Gacek – pracownik UG – poinformował, iŜ Starostwo Powiatowe w Prudniku 

ogłosiło przetarg na wykonanie cząstkowego remontu dróg powiatowych. Przetarg został 

rozstrzygnięty w miesiącu kwietniu br. Prace remontowe prawdopodobnie rozpoczną się po    

3 maja br. Ponadto dodał, Ŝe w sprawie remontu dróg, Urząd Gminy stale interweniuje w 

Starostwie Powiatowym. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem kiedy łatane będą drogi 

gminne? 
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- Aleksander Gacek – pracownik UG – poinformował, iŜ w celu przeprowadzenia remontu 

cząstkowego dróg gminnych, wystąpiono z zapytaniem ofertowym do kilku firm 

wykonawczych, które przygotują wycenę. Prace rozpoczną się na przełomie maj-czerwiec br. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe po okresie zimowym stan dróg 

gminnych jest duŜo lepszy od dróg powiatowych. Być moŜe w roku bieŜącym zakres remontu 

dróg będzie mniejszy, z powodu ograniczonych środków w budŜecie, ale na pewno 

przeprowadzony będzie dobrze i pod nadzorem pracownika Urzędu. 

 

- Zenon Drabik – radny – Zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób zostały rozpatrzone uwagi i 

wnioski zgłoszone przez mieszkańców wsi Skrzypiec na zebraniu wiejskim w miesiącu marcu 

br. ( dot. min. rowu przy drodze powiatowej na osiedlu oraz sprawa bezpańsko wałęsających 

się psów) ?  

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – poinformował, Ŝe sprawa bezpańskich psów jest 

większym problemem. KaŜdego roku czynione są starania o zawarcie umowy ze 

schroniskami na przyjęcie takich psów, ale niestety za kaŜdym razem odmownie. Wszystkie 

schroniska są przepełnione. W sporadycznych przypadkach miejsce psa w schronisku moŜe 

być zapewnione, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i za wysoką opłatą tj. ok. 1 100 zł – 

1 200 zł + VAT za duŜego psa. 

KaŜdy posiadacz psa jest zobowiązany do jego utrzymania w granicach swojej posesji. Za 

niedopilnowanie obowiązku grozi kara grzywny – był juŜ taki przypadek w naszej gminie, 

właściciel psa otrzymał karę w wys. 500 zł. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe niektóre rowy gminne będą 

czyszczone przez pracowników interwencyjnych, którzy mają przyjść od przyszłego tygodnia. 

Natomiast sprawa rowu przy drodze powiatowej w Skrzypcu, została zgłoszona do Starostwa 

Powiatowego, nie ma jeszcze odpowiedzi na pismo. 

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – dodał, Ŝe pracownicy interwencyjni będą min. 

zajmować się czyszczeniem i konserwacją tylko rowów gminnych ( nie dotyczy to rowów po 

byłej Spółce Wodnej). 
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- mgr inŜ. Leszek Srebacz – radny – zwróci się z prośbą aby w miarę moŜliwości oczyścić 

rów melioracyjny w Dytmarowie, o którym była mowa na zebraniu wiejskim. 

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – zwrócił uwagę, iŜ rzeczywiście sprawa niedroŜności 

rowu melioracyjnego w Dytmarowie była dyskutowana na zebraniu wiejskim. Ze względu na 

specyfikę rowu, który w większości jest zarurowany, zostanie on oczyszczony mimo, Ŝe nie 

jest własnością gminy. Będzie to traktowane jako zadanie inwestycyjne ze środków, które 

zaplanowane były  na Dytmarów w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, Ŝe na Komisji 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w miesiącu marcu poruszana była 

sprawa wysypywanego gruzu przy drodze Prudnik – Trzebina, cały teren wygląda jak wielkie 

wysypisko śmieci. Czy wiadomo coś w tej sprawie? 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe właściciele w/w terenu otrzymali 

zawiadomienie o uporządkowanie terenu w wyznaczonym terminie. 

Ponadto poinformował, Ŝe zarządca drogi powiatowej, wojewódzkiej czy krajowej nie ma 

obowiązku czyszczenia przepustów, tylko właściciel przyległej działki rolnej. 

 

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

wycinka drzew przy drogach w całej gminie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, iŜ wpłynęło pismo Urzędu 

Wojewódzkiego z informacją, Ŝe na przeprowadzenie pielęgnacji drzew przy Alei Lipowej w 

Lubrzy (droga wojewódzka) została opracowana dokumentacja, jej realizacja nastąpi po 

otrzymaniu dodatkowych środków na bieŜące utrzymanie dróg. 

Natomiast jeŜeli chodzi o drogi powiatowe - pismo w tej sprawie zostało wystosowane do 

Starostwa Powiatowego, ale niestety nie widać Ŝadnych działań w tym kierunku. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się do dyr. GOKSiR w Lubrzy z prośbą o wykaszanie 

równieŜ tych boisk, które nie naleŜą do LZS-ów. Dzieci i młodzieŜ, nie zrzeszona w LZS-ach 

chciałaby korzystać z tych boisk, które istnieją. 
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- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe oferta GOKSiR odnośnie prowadzenia 

działalności sportowej w gminie zakładała utrzymanie dwóch boisk sportowych. Natomiast 

na pozostałe boiska nie ma zapewnionych środków finansowych. 

 

- Zenon Drabik – radny – zaproponował aby śmieci posprzątane przez mieszkańców wsi przy 

obiektach uŜyteczności były odbierane 1 – 2 razy w miesiącu przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. Kosz nie byłby duŜy ok. 15 zł miesięcznie licząc 

kaŜdą miejscowość, choć wiadomo, Ŝe nie kaŜda będzie zainteresowana. 

 

- mgr Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe śmieci przy 

przystankach PKS oraz przy placach zabaw są odbierane przez Zakład dwa razy w miesiącu. 

Śmieci po sprzątaniu placów uŜyteczności publicznej mogą być odbierane przez Zakład ale 

tylko sporadycznie. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w Lubrzy ten problem został 

rozwiązany. Na placu zabaw oraz na skwerku przy Poczcie, na stałe zamontowane są kosze 

na śmieci, które zakupiono z pieniądzu sołeckich. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej zabiera śmieci co 2 tygodnie. 

 

- Leopold Saska – radny – stwierdził, Ŝe kaŜdy powinien płacić za swoje, to samo dotyczy 

rowów melioracyjnych, dlaczego maja być czyszczone z pieniędzy gminnych, skoro mają 

swoich prywatnych właścicieli. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe kaŜdy właściciel posesji powinien 

posiadać umowę na wywóz śmieci, to samo dotyczy obiektów kultury. Natomiast na 

utrzymanie przystanków autobusowych, czy placów zabaw, Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej otrzymuje dotację z budŜetu gminy. Na rok 2010 zaplanowana była kwota 

20 000 zł, z czego 10 000 zł przesunięte zostało na zimowe utrzymanie dróg, ale nadal są 

środki na ten cel. W Skrzypcu na placu zabaw moŜna zrobić to samo co w Lubrzy, trzeba 

tylko zakupić kosz. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, Ŝe w Trzebinie k/ 

Pana Stefańskiego znajduje się rów melioracyjny, który wymaga oczyszczenia. Podczas 

opadów deszczu woda gromadzi się na jego posesji. Być moŜe udałoby się udroŜnić rów przy 
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pomocy pracowników interwencyjnych, tj. odcinek ok. 20 mb. Właściciel dzierŜawi pole 

Spółdzielni i  na pewno tego nie zrobi, a problem jest. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, Ŝe samo czyszczenie rowu 

melioracyjnego byłoby moŜliwe przy pomocy pracowników interwencyjnych. 

 

- Mieczysław Kras – radny – zwrócił się z zapytaniem, czyją własnością są boiska sportowe 

na terenie gminy ? 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR – wyjaśnił, Ŝe boiska sportowe znajdujące się na terenie gminy 

naleŜą do gminy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – stwierdził, Ŝe boiska powinny naleŜeć do GOKSiR, 

który przecieŜ zajmował się prowadzeniem rozgrywek druŜyn LZS-ów. Sprawa koszenia 

boisk będzie przedyskutowana i na pewno zostanie rozwiązana pozytywnie. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poinformował, iŜ osobiście zajmuje się koszeniem 

boisk LZS-ów tj. min. raz na dwa tygodnie. JeŜeli do koszenia dojdą jeszcze 4 boiska to 

trzeba będzie zatrudnić dodatkowego pracownika. 

 

- Ryszard Barczyk – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, Ŝe moŜna wynająć 

kogoś, kto posiada kosiarkę rotacyjną, takie rozwiązanie byłoby szybsze i najwygodniejsze. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poinformował, Ŝe na wykoszenie 1 boiska  kosiarką – 

traktorkiem zuŜywa się średnio 6 l paliwa + koszt amortyzacji sprzętu. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział . 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1300 a zakończono o godz. 1505. 

 

Protokołowała :             
 Alina Woehl                          Przewodniczący 
                                     Rady Gminy Lubrza 
                                      Krzysztof Sobstyl 


