
Protokół nr XXX/2010 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 29 czerwca 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 30 kwietnia 2010r. 
4. Sytuacja na rynku produktów rolnych. Potkanie z przedstawicielami Zrzeszeń 

 Producentów Rolnych na terenie powiatu prudnickiego. 

5.    Działalność prowadzona przez GOKSiR w Lubrzy. 

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 : 

- w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Lubrza.    
  oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza. 
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
- w sprawie zmian budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010. 



- w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do    
prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 
- w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy 
Lubrza w Latach 2010-2032. 
- w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe niezabudowane 
połoŜone w Trzebinie, Skrzypcu i Jasionie. 
- w sprawie sprzedaŜy gruntu na rzecz uŜytkownika wieczystego. 

 

     11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

     12.  Zapytania i wolne wnioski 

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na : zmianie tytułu projektu uchwały na 

druku Nr 7, tzn. jest „w sprawie sprzedaŜy gruntu na rzecz uŜytkownika wieczystego” a 

powinno być w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz 

uŜytkownika wieczystego. 

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

przyjęta została przez Radę „jednogłośnie” ( obecnych podczas głosowania 12 radnych) 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 30 kwietnia 2010r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z Sesji z dnia 30 kwietnia 2010r.  przyjąć  

bez odczytywania.  

 

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

12 radnych). 

 

Ad. 4 

Informację na temat sytuacji na rynku rolnym przedstawił Piotr Hanusiak -  Prezes Zrzeszenia 

Producentów Trzony Chlewnej Gminy Biała. ( radny powiatu prudnickiego) 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – poinformował, Ŝe rynek rolny jest mało przewidywalny, poniewaŜ  

jest bardzo zmienny. Na terenie Gminy Lubrza utworzone zostały dwie grupy producentów 



rolnych. Wspólne działanie przynosi znacznie lepsze efekty, choćby ze względu na większą 

moŜliwość negocjowanie cen.  

Zrzeszenia Producentów Rolnych Gminy Biała liczy ok. 180 członków i skupia nie tylko 

rolników z gminy Biała ( równieŜ z terenu Gminy Lubrza jest ok. 20 rolników). Na swoją 

działalność Zrzeszenie ma przyznane dofinansowanie roczne w wys.  400 000 zł. Do tej pory 

przyznane środki mogły być wykorzystane tylko na wydatki administracyjne, teraz jest 

moŜliwość wykorzystania dotacji na działalność inwestycyjną, zgodną z załoŜeniami 

statutowymi. 

Wybudowana została nowa rzeźnia trzody chlewnej w Kutnie – „PINI”, której tygodniowy 

ubój to ok. 80 000 szt. Taki przedsiębiorca posiada bardzo duŜy rynek zbytu i nie obawia się 

konkurencji. Do niedawna cena za 1 kg Ŝywca była na poziomie 4,50 zł, teraz nieznacznie 

spadła. 

JeŜeli chodzi o rynek zbóŜ – nikt nie przewidział, Ŝe cena nagle się podniesie, jest na 

poziomie ponad 500 zł / 1 t pszenicy. ( powodem była tegoroczna powódź). 

 

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

od kiedy Zrzeszenie funkcjonuje oraz dlaczego nie przyjmuje Ŝywca od rolników 

indywidualnych, nie zrzeszonych. PrzecieŜ Zrzeszenie mogłoby zwiększyć skup a rolnikom 

ułatwić sprzedaŜ. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – poinformował, Ŝe Zrzeszenie Producentów Rolnych Gminy Biała 

funkcjonuje juŜ od 10 lat. Liczba członków wchodzących w skład Zrzeszenia jest bardzo 

duŜa, dlatego teŜ nie jest w stanie przyjmować dodatkowo Ŝywca od pozostałych rolników. 

Poza tym grupa aktywnych rolników moŜe utworzyć kolejne Zrzeszenie. Ponadto Zrzeszenie 

musi mieć pewność Ŝe dany rolnik będzie stałym dostawcą ( mimo Ŝe cena u konkurencji 

moŜe być przez pewien okres czasu korzystniejsza),  poniewaŜ w umowie z ubojnią  musi 

dokładnie zadeklarować stałą liczbę dostarczanych sztuk.  

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił uwagę, Ŝe dobrze byłoby aby Zrzeszenie miało w miarę 

stabilniejsza cenę. Jeśli cena za 1 kg Ŝywca jest niŜsza o 1 zł, to rolnik traci na jednym 

transporcie nawet 6 000 zł miesięcznie. Być moŜe udałoby się wynegocjować z ubojnią 

stabilniejszą cenę. 

 



- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – wyjaśnił, Ŝe rzeźnia w Kutnie ustala cenę pośrednią między ceną 

na rynku niemieckim (najwyŜszą) i na rynku holenderskim (najniŜszą). Na pewno małe 

rzeźnie, tradycyjne cieszyłyby się duŜym zainteresowaniem konsumentów, choćby z uwagi na 

to, Ŝe wyroby nie są produkowane na skalę masową i bez dodatku konserwantów.  

 

Sprawy inne – dot. zadań Starostwa Powiatowego : 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym w 

sprawie dodatkowego dofinansowania w wys. 8.000 zł do przebudowy chodnika przy drodze 

powiatowej w Skrzypcu. Wcześniejszy plan zakładał finansowanie 50% ( Powiat – 25 000zł)/ 

50% (Gmina - 25.000 zł). Prawdopodobnie Starostwo Powiatowe na ten cel planuje 

przeznaczyć zaledwie 17.000 zł a przebudowa chodnika kończyłaby się przy posesji P. Malec 

( tj. odcinek ok. 100 mb) mimo, Ŝe chodnik miał być przebudowany na całym odcinku od 

posesji P. Dziadkowiec aŜ do posesji P. Grabowskiego. 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – poinformował, Ŝe Starostwo Powiatowe zwiększyło inwestycje na 

drogach. Zapewnił, iŜ tą sprawę poruszy w Starostwie. Poza tym prawdopodobnie 

przebudowywany będzie odcinek drogi przy osiedlu domków jednorodzinnych w Skrzypcu. 

WyłoŜony będzie nowy dywanik asfaltowy, poniewaŜ łatanie w tym miejscu jest juŜ 

niemoŜliwe.   

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem czy odebrany został juŜ 

remont drogi powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice ? 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – poinformował, Ŝe remont drogi nie został odebrany, poniewaŜ do 

końca czerwca wykonawca miał jeszcze naprawić wszystkie usterki. Po tym terminie 

zleceniodawca – Powiat moŜe wybrać inną firmę do naprawy usterek, a kosztami obciąŜa 

poprzedniego wykonawcę. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – złoŜył WNIOSEK aby wykonać odwodnienie drogi na 

skrzyŜowaniu na drodze powiatowej  Lubrza – Jasiona. Podczas silnych opadów deszczu 

woda z pól kieruje się wprost na drogę. 

 



- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – poruszył sprawę koszenia poboczy przy drogach powiatowych – 

poinformował, Ŝe przy udziale finansowym ze środków PFRON – u zakupiony został juŜ 

ciągnik z wysięgnikiem. Koszenie rozpocznie się od lipca br. 

 

- Krzysztof Sobstyl – przewodniczący Rady Gminy Lubrza – złoŜył wniosek aby przy drodze 

powiatowej w KrzyŜkowicach przełoŜyć na nowo chodnik od posesji nr 50 do przystanku 

PKS. Poza tym zwrócił uwagę, Ŝe juŜ w nowym asfalcie jest dziura o szer. 15 cm/20 cm 

 

- Edward Mrzygłocki – sołtys wsi PręŜynka – zwrócił się z zapytaniem, kiedy rozpocznie się 

łatanie dziur na drogach powiatowych ? 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – poinformował, Ŝe łatanie dziur juŜ się rozpoczęło, przetarg 

wygrała firma, która w całym powiecie przeprowadzi cząstkowe latanie dziur na kwotę 

800 000 zł. Prace nieznacznie się opóźniły przez niesprzyjające warunki pogodowe w 

miesiącu maju. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Soków – zwróciła się z zapytaniem, czy wykonywane prace przy 

łataniu dziur na drogach są przez kogoś nadzorowane? Z tego co było widać w zeszłym roku, 

łatanie było robione byle jak, dziury przydeptywano nogą, szkoda było tylko pieniędzy.  

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – stwierdził, Ŝe łatany odcinek drogi w Słokowie równieŜ nadaje się 

do całkowitej przebudowy, tam nie ma juŜ co łatać. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem, kto zakłada słupki i siatki śniegowe 

przy drogach? Na wiosnę słupki i siatki ściągnięto a listwy z gwoździami pozostawiono na 

polach.  

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – wyjaśnił, Ŝe siatki śniegowe ustawiane są tylko przy drogach 

krajowych, to nie dotyczy dróg powiatowych. 

 

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

Sobstyl podziękował Panu Piotrowi Hanusikowi za przybycia na obrady sesji oraz  

przedstawienie powyŜszych informacji. 

 



Ad. 5 

Informację na temat działalności prowadzonej przez GOKSiR w Lubrzy – przestawił dyr. 

 GOKSiR – Marian Gul. 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na 

dotacji budŜetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i 

usługowej. 

Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :  

Domy Kultury : w Lubrzy, PręŜynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w 

KrzyŜkowicach, Laskowicach. Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynce, PręŜynce, 

Skrzypcu, Trzebinie. Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny 

Ośrodek Kultury zatrudnia w: 

Domach Kultury i Świetlicy : 7 osób –  5,00 etatu 

Bibliotekach Publicznych :  5 osób –  3,50 etatu 

Palacze c.o.    4 osoby – 1,58 etatu 

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest 
finansowane z dotacji budŜetowej. W 2010 r. planowana dotacja podmiotowa dla GOKSiR w 
Lubrzy z Urzędu Gminy w Lubrzy uchwalona jest na kwotę 500.000,00 zł. z której  planuje 
się pokryć w 2010 r. koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię, 
usługi komunalne, koszty programu Ikonka, zakupu ksiąŜek, organizację imprez kulturalnych, 
zakup wyposaŜenie, czynsz w świetlicy w KrzyŜkowicach oraz remonty.  

 

Realizacja wydatków i dochodów na koniec maja 2010 r. przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

                                         Plan                  Realizacja  

Dotacja podmiotowa  500.000,00    262.000,00 

Dotacja UMWO                                                                               

Własne   190.000,00                 39.631,07 

Razem    690.000,00    301.631,07 

 

WYDATKI 

Plan                    Realizacja 

Pokryte z dotacji       

budŜetu gminy  500.000,00    262.000,00 

w tym :     



Wynagrodzenia i pochodne    355.300,00    145.194,24 

Opał                  40.000,00      37.237,54 

Energia elektryczna     30.000,00      20.006,35 

Remonty       15.000,00      15.000,00  

Ikonka         4.500,00        1.394,13   

KsiąŜki         7.000,00                                                       0 

Imprezy kulturalne                    35.500,00        4.529,48 

Usł. Komunalne                          3.000,00                                            1.848,18 

Czynsz KrzyŜkowice                  3.500,00                                            1.200,00 

Zakup wyposaŜenia       1.200,00                                            1.200,00 

Inne                                                                                                       6.426,10   

z własnych                             190.000,00                 26.576,63     

Razem                690.000,00      288.576,63 

 

 

Plan i realizacja dochodów własnych na koniec V/2010 r. 

 

Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, 
PręŜynka, Trzebina 

28.600,00 12.804,90 

WypoŜyczalnia naczyń 12.000,00 404.81 
Najem Sali 12.000,00 3.770,47 
Najem podłogi, krzeseł, stołów 3.500,00 860,65 
Przychody ze sklepu 30.000,00 9.498,17 
Przychody z imprez: wesela, 
komunie, zabawy itp. 

132.000,00 21.758,63 

Inne 1.900,00 31,61 
Ogółem 190.000,00 39.631,07 
 

 

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I 
REKREAJI W LUBRZY NA ROK 2010 

 

Wyszczególnienie  
Przychody: 690.000,00 
Dotacje z budŜetu 500.000,00  
Przychody własne 190.000,00 
Koszty: 690.000,00 
Wynagrodzenia i pochodne 355.300,00 
Koszty własne utrzymania 334.700,00 
Delegacje  1.700,00 



Środki czystości 2.000,00 
Materiały biurowe 1.300,00 
Materiały plastyczne 1.200,00 
Opał 50.000,00 
Zakup wyposaŜenia i sprzętu 9.200,00 
Wywóz szamba. 6.500,00 
Wywóz śmieci 3.800,00 
Usł. Telekomunikacyjne 2.800,00 
Szkolenia prac. 1.000,00 
Woda 2.800,00 
Badanie instalacji elektrycznej 3.000,00 
Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o. 2.000,00 
Obsługa BHP 1.400,00 
Ubezpieczenie budynków 1.800,00 
Składki ZAIKS 1.000,00 
Podatek od nieruchomości 5.500,00 
Zakup ksiąŜek 6.000,00 
Zakup czasopism, prenumerata 1.000,00 
Działalność kulturalna – organiz. Imprez 35.500,00 
Ikonka 4.500,00 
Remonty 15.000,00 
Zakup nagród dla uczestników imprez 1.500,00 
Czynsze klub KrzyŜkowice 3.600,00 
Energia elektryczna 40.000,00 
Usługi transportowe 2.500,00 
Usługi pocztowe, bankowe 600,00 
Koncesje, opłaty skarbowe 1.500,00 
Prace zlecone 60.000,00 
Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp. 60.000,00 
Koszty utrzymania samochodu Nysa 3.000,00 
Pozostałe koszty 3.000,00 
 

 

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy                

na koniec V 2010 r. 

Wyszczególnienie Realizacja planu 
finansowego na 

dzień 30-05-2010 

 Realizacja 
planu 

finansowego 
(procentowo) 

Przychody: 301.631,07 43,71 % 
Dotacje z budŜetu gminy 262.000,00  52,40 % 
Przychody własne 39.631,07 20,86 % 
Koszty: 288.576,63 41,82 % 
Wynagrodzenia i pochodne 145.194,24 40,87 % 
Koszty własne utrzymania 143.382,39 42,84 % 
Delegacje  568,35 33,43 % 
Środki czystości 1.066,24 53,31 % 



Materiały biurowe 525,16 40,40 % 
Materiały plastyczne 707,89 58,99 % 
Opał 37.237,54              74,48 % 
Zakup wyposaŜenia i sprzętu 4.055,24 44,08 % 
Wywóz szamba. 2.880,60 44,32 % 
Wywóz śmieci 1.648,88 43,39 % 
Usł. Telekomunikacyjne 1.144,05 40,86 % 
Szkolenia prac. 415,00 41,50 % 
Woda 1.002,55 35,81 % 
Badanie instalacji elektrycznej 0,00 0 % 
Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o. 976,00 48,80 % 
Obsługa BHP 385,00 27,50 % 
Ubezpieczenie budynków 1.730,00 96,11 % 
Składki ZAIKS 0 0 % 
Podatek od nieruchomości 1.960,00 35,64 % 
Zakup ksiąŜek 0 0 % 
Zakup czasopism, prenumerata 301,52 30,15 % 
Działalność kulturalna – organiz. Imprez 3.901,20 10,99 % 
Ikonka 1.394,13 30,98 % 
Remonty 32.039,70 213,60 % 
Zakup nagród dla uczestników imprez 569,41 37,96 % 
Czynsze  klub KrzyŜkowice 2.003,65 55,66 % 
Energia elektryczna 20.006,35 66,89 % 
Usługi transportowe 1.964,00 78,56 % 
Usługi pocztowe, bankowe 331,18 55,20 % 
Koncesje, opłaty skarbowe 0 0 %  
Prace zlecone 13.770,00 22,95 % 
Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw 
itp. 

9.320,30 15,53 % 

Koszty utrzymania samochodu Nysa 909,94 30,33% 
Inne koszty 568,51 18,95 % 
 

Poniesiono waŜniejsze wydatki rzeczowe: 

 

W budynku GOKSiR w Lubrzy : 

- zakupiono i wymieniono Ŝyrandole na Sali kinowej – 1.565,02 zł 

- zakupiono meble do biura – 2.851,14 zł 

 

W budynku WDK PręŜynka :  

- wyremontowano pomieszczenia klubowe oraz pomieszczenia przy bibliotece – 14.659,04 zł 

 

W miejscowości Laskowice :  

- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 372,00 zł 



 

W budynku WDK Skrzypiec :  

- przeprowadzono remont WDK na łączną sumę – 20.405,19 zł 

 

Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy 

 

Zajęcia plastyczne – prowadzone we wszystkich placówkach 

Zajęcia muzyczne – gra na instrumentach klawiszowych , klarnecie i saksofonie w Nowym  

Browińcu, Lubrzy, Trzebinie. 

   - gra na gitarze w Trzebinie 

   - gra na instrumentach dętych blaszanych w Lubrzy 

   Zajęcia taneczne prowadzone w Trzebinie ( GOKSiR jest członkiem 

Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Reprezentantem jest jedna para taneczna, która w 

konkursie zajęła III miejsce w woj. opolskim) 

   Zajęcia teatralne prowadzone w Lubrzy i Trzebinie 

Dostęp do Internetu w bibliotekach w Lubrzy, PręŜynce, Skrzypcu, Trzebinie. 

 

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez GOKSiR w Lubrzy 

Spotkania opłatkowe : Lubrza, KrzyŜkowice, Trzebina, PręŜynka 

Koncert Noworoczny dla mieszkańców gminy. 

Ferie zimowe : 

Zajęcia plastyczne : KrzyŜkowice, N. Browiniec, Jasiona, Lubrza, Skrzypiec, PręŜynka. 

Turnieje Tenisa Stołowego :Trzebina, Jasiona, Lubrza, KrzyŜkowice, PręŜynka, Skrzypiec,  

Dytmarów. 

Wycieczki : 

- Opole – kino, 

- Opole – lodowisko, kręgielnia 

„Cała Polska Czyta Dzieciom” w PręŜynce : Zofia Kulig, Danuta Długosz-Pęca. 

Turniej Gier Komputerowych LAN WARS w Lubrzy 

Kino walentynkowe w Lubrzy 

Spotkanie z W-ce Ministrem Rolnictwa w Lubrzy. 

Posiedzenie zarządu Powiatowego OSP RP w Prudniku – Lubrza 

Spotkanie z poezją w bibliotece w PręŜynce 

Dzień Kobiet : Skrzypiec, Trzebina, PręŜynka 



„Wiosna to radość” – pierwszy dzień wiosny – „Piecusiowe opowieści” Teatr TRAKT z 

Wrocławia. 

VII Stół Wielkanocny w Skrzypcu, 

Wiosenne Spotkanie z muzyką – lekcja muzyczna 

Spotkanie po latach w Słokowie 

Dzień Dziecka : Trzebina – festyn rodzinny 

     „Piękna i bestia” – przedstawienie dla dzieci w Lubrzy 

Gminne zawody sportowo – poŜarnicze w Trzebinie. 

Imprezy komercyjne – 12 : wesela, bale, komunie, przyjęcia urodzinowe 

 

Imprezy planowane w okresie wakacji organizowane lub współorganizowane przez 

GOKSiR w Lubrzy 

 

- Otwarcie obiektu zabytkowego w Trzebinie 

- Wesołe wakacje : 

Wycieczki : 

1. Tarnowskie Góry – park wodny 

2. Radzionków – Muzeum Wypieku Chleba 

3. Okolice Wadowic – Dinozatorland oraz muzeum miniatur ( budowle) w Inwałcie. 

4. Jura Krakowsko – Częstochowska 

5. Opole – kręgielnia 

Malarskie plenery : 

- Gminny Turniej Piłki Siatowej w Lubrzy – 10.07. 

- festyn Rodzinny w KrzyŜkowicach – 17-18.07 

- VI Dni Jakubowe w Lubrzy – 24-25.07 

- Otwarcie WDK Olszynka i Festyn Rodzinny – 01.08. 

- Festyn Rodzinny w Laskowicach – 22.08. 

- Gminny Turniej badmintona – 19.08. 

- DoŜynki Gminne w Skrzypcu – 05.09. 

 

- RóŜa Gruna – sołtys wsi Nowy Browiniec – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego Nowy 

Browiniec jest pomijany w organizowanych przez GOKSiR zajęciach, czy innych imprezach? 

Świetlica juŜ od kilku lat nie jest malowana, poza tym w okresie ferii zimowych świetlica 



otwarta była tylko przez 2 dni. W przedstawionym sprawozdaniu, Nowy Browiniec nigdzie 

nie był wyszczególniony. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe świetlica wiejska w Nowym Browińcu 

nie jest obiektem GOKSiR, dlatego remonty nie były prowadzone, takich świetlic na terenie 

gminy jest więcej. Poza tym nie ma zatrudnionej osoby, która prowadziłaby zajęcia w okresie 

ferii zimowych. Mimo tego była staŜystka z GOKSiR, która prowadziła zajęcia plastyczne, 

ale przez 2 dni nie było Ŝadnego zainteresowania, dopiero na trzeci dzień przyszły zaledwie 2 

osoby. Świetlica w ogóle nie była uprzątnięta, nie moŜna było do niej wejść, pracownicy 

GOKSiR musieli najpierw uprzątnąć pozostawiony po imprezie bałagan. 

 

Ponadto poinformował, Ŝe kaŜda miejscowość otrzyma harmonogram organizowanych 

imprez w okresie wakacji oraz wycieczkach i innych zajęciach. Osoby zainteresowane będą 

miały moŜliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił uwagę, Ŝe z przedstawionego sprawozdania wynika, Ŝe 

wydatki za okres 5 – ciu miesięcy w porównaniu do planowanych dochodów na cały rok juŜ 

są bardzo wysokie.  

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy - wyjaśnił, Ŝe wydatki za zakup opału i energii są 

rzeczywiście przeraŜające. ZuŜycie energii praktycznie duŜo nie wzrasta, tylko cena jest coraz 

wyŜsza, czego wcześniej nie moŜna przewidzieć. W roku ubiegłym miesięczne opłaty za 

energię elektryczną to ok. 3 500 zł, a obecnie jest to kwota 7 500 zł.  

W drugim półroczu dochody będą większe, poniewaŜ zaplanowanych jest więcej imprez 

komercyjnych. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe radni powinni wiedzieć dlaczego 

zwiększyły się wydatki w GOKSiR. PrzecieŜ do utrzymania doszły dodatkowe obiekty w 

Skrzypcu, PręŜynce, Laskowicach. Przez to GOKSiR ma teŜ większy zakres obowiązków. Do 

nowo otwartych obiektów tez przydałoby się zatrudnić osoby, aby te świetlice 

funkcjonowały. Poza tym za niedługo dojdzie obiekt w Jasionie. 

 

Ad. 6 

Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 



„Wpłynęło pismo – zaproszenie na szkolenie dot. prawa miejscowego oraz elektronicznego 

obiegu dokumentów w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w m. Zakopane. Ze 

względu na zbyt duŜe koszty z zaproszenia nie skorzystałem. 

 Uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym w Urzędzie Miejskim w Prudniku dot. 

projektu ochrony Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. 

 W dniu 07 czerwca br. uczestniczyłem w uroczystości uhonorowania par z okazji 

Jubileuszu 50- lecia poŜycia w związku małŜeńskim”. 

Ponadto poinformował, Ŝe wszyscy radni złoŜyli oświadczenia majątkowe z wysokości 

osiągniętego dochodu za rok 2009 w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia br. 

Przypomniał równieŜ o obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed 

zakończeniem kadencji. 

 

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 radnych. 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący obrad sesji – Krzysztof Sobstyl – ogłosił 10 – cio minutową przerwę w 
obradach sesji. 
 
Po przerwie obrady sesji wznowiono ( obecnych na Sali obrad 9 radnych) 
 
Ad. 9 i 10 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

 

- Nr XXX/212/2010 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budŜetu 

Gminy Lubrza oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za  

okres I półrocza.  

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 9 radnych). 

 

- Nr XXX/213/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 9 radnych). 
 
 
- Nr XXX/214/2010 w sprawie  zmian  budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.  



Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 9 radnych). 

 

Na salę obrad przybyło 3 radnych ( obecnych na sali obrad 12 radnych) 

 

- Nr XXX/215/2010 w sprawie upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XXX/216/2010 w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających 

Azbest na terenie Gminy Lubrza w latach 2010-2032. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe nowa ustawa o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. nakłada na gminę obowiązek opracowania programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. W Urzędzie Marszałkowskim  

moŜna ubiegać się o częściowy zwrot kosztów związanych z usuwaniem azbestu. ( np. przy 

kosztach 6 500 zł moŜna otrzymać zwrot w wys. 1 600 zł). W roku 2002 została opracowana 

ewidencja wszystkich budynków krytych azbestem na terenie Gminy Lubrza. Dlatego teŜ 

nielegalne usunięcie azbestu lub brak odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego 

usunięcie przez firmę uprawnioną, moŜe spowodować duŜy problem i sankcje karne. Wykaz 

firm zajmujących się usuwaniem azbestu znajduje się w Urzędzie pok. nr 201.  

Program gminny musi być spójny z programem powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

 - Nr XXX/217/2010 w sprawie :zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych  połoŜonych  w Trzebinie ,Skrzypcu i Jasionie. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

- Nr XXX/218/2010 w sprawie sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz 

uŜytkownika wieczystego.  

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 12 radnych). 

 

 



- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  
- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 
- Liczba radnych obecnych na sesji – 12 
 

Ad. 11 

Na sesji w dniu 30 kwietnia br. interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 12 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poruszył sprawę zbiórki darów dla powodzian.   

W Urzędzie Gminy zorganizowane zostało spotkanie z sołtysami, na którym omawiano temat 

włączenia się w akcję pomocy ludziom poszkodowanym przez tegoroczną powódź.  

Wspólnie ustalono rodzaj zbieranych produktów, tj. zboŜe i środki czystości. Udział 

mieszkańców w akcji był dobrowolny. Udało się zebrać ponad 30 t zboŜa ( pszenica, 

jęczmień, kukurydza) wysłodki, ziemniaki oraz ok. ½ ton środków czystości. W naszym 

województwie najbardziej ucierpiała gmina Bierawa, która otrzymała duŜą pomoc od innych 

gmin. W związku z tym zebrane dary przekazane zostały do gminy w woj. małopolskim – 

powiat Dąbrowa Tarnowska gmina Szczucin, gdzie woda zalała budynki do wys. 4 m, a woda 

stała jeszcze przez 21 dni. 

Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom, które zaangaŜowały się z akcję zbiórki darów 

dla powodzian oraz Panu Leszkowi GiŜyckiemu za transport i udostępnienie dwóch  

samochodów cięŜarowych ; Prezesowi RSP Lubrza – Bogdanowi Kman, za udostępnienie 

magazynu zboŜowego ; ZGKiM w Lubrzy za uŜyczenie podnośnika do załadowania darów. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy – złoŜył WNIOSEK aby 

rozwiązać sprawę koszenia  boisk, które nie naleŜą do LZS-ów. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. ZGKiM w Lubrzy jak 

wygląda sprawa oddania do uŜytku budynku komunalnego w Trzebinie ? (budynek po byłej 

StraŜy Granicznej). Czy przyznana dotacja w wys. 10 400 zł wystarczy na dokończenie prac 

wskazanych przez inspektora nadzoru budowlanego ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe budynek po byłej StraŜy 

Granicznej w Trzebinie jest nadal w trakcie prac adaptacjnych na lokale mieszkalne. W dniu 2 

kwietnia br. złoŜony został wniosek do Wójta o przyznanie dotacji na przebudowę w/w 



budynku i zmianę jego sposobu jego uŜytkowania. Dotacja potrzebna jest do wykonania prac, 

które pozwolą na uzyskanie pozwolenia uŜytkowania budynku na cele mieszkalne, a co za 

tym idzie na zawarcie umów z lokatorami. Zgodnie z przedstawionym projektem 

budowlanym, zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Prudniku naleŜy wykonać 

następujące prace remontowe : 

I etap : 1. zamontowanie klapy dymnej na klatce schodowej – 10 000 zł 

 2. wymiana okien w pomieszczeniach piwnicznych oraz na klatce schodowej– 5 300zł 

 3. Wymiana drzwi wejściowych – 1 500 zł 

 4. MontaŜ ław kominowych – 2 000zł  

 5. pomiary geodezyjne po wykonaniu prac remontowych na zewnątrz budynku  

                 (przyłącz wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz energii elektrycznej) 

 6. prace inspektora nadzoru oraz kierownika budowy – 1 500 zł 

II etap : 1. wykonanie doocieplenia elewacji budynku – 696 m2 – 40 000 zł 

  2. wykonanie docieplenia stropu piwnicy i poddasza – 10 000 zł 

Łączny koszt wszystkich prac – 70 900 zł. 

Aby uzyskać pozwolenie na zamieszkanie koniecznie trzeba wykonać I etap prac. 

Warunkowo Starostwo Powiatowe moŜe odstąpić od wykonania II etapu prac w późniejszym 

terminie. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – stwierdził, Ŝe jeden budynek moŜe finansowo wykończyć 

gminę, skoro są aŜ takie wymagania. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – przypomniał, Ŝe na adaptację w/w budynku z 

budŜetu gminy przyznawane były dotacje w wys. 50 000 zł, później 20 000 zł i teraz 

10 400zł. W odpowiedzi na wniosek Wójt poinformował, iŜ przyznanie brakujących środków 

jest moŜliwe dopiero po uzyskaniu dodatkowych dochodów. 

Ponadto poinformował, iŜ od roku czasu są problemy z podłączeniem energii elektrycznej do 

budynku, poniewaŜ lokatorzy budynku obok - wspólnota mieszkaniowa, nie wyraŜa zgody na 

montaŜ słupa elektrycznego przy ogrodzeniu. Wcześniej przy sporządzaniu projektu na 

przyłącz wspólnota mieszkaniowa ustnie zapewniła, Ŝe nie będzie wnosić sprzeciwu, niestety 

teraz zmieniła zdanie. Z pozostałymi właścicielami działek przez które zgodnie z projektem 

miałaby przebiegać linia energetyczna zawarte są umowy uŜyczenia. 



 Wobec powyŜszego przygotowywany jest juŜ trzeci projekt na przyłącz elektryczny do 

budynku. W poprzednim projekcie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie 

wyraziła zgody aby przyłącz przebiegał pod drogą.  

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – stwierdził, Ŝe nie do końca naleŜy winić mieszkańców 

wspólnoty mieszkaniowej za zaistniałą sytuację, poniewaŜ dyrektor Zakładu posłuŜył się  

tzw. szantaŜem. Mówiło się, Ŝe jeŜeli mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej wyraŜą zgodę na 

usytuowanie słupa przy ogrodzeniu, to pozytywnie będzie rozpatrzony wniosek na wycinkę 

kilku drzew. Z tego wszystkiego wytworzyła się niezdrowa atmosfera. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe decyzję na wycinkę drzew moŜe 

wydać tylko i wyłącznie Wójt Gminy. Nie byłoby Ŝadnej kolizji gdyby słup elektryczny 

wbudowany był 10 - 20 cm. od ogrodzenia. Decyzja mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej 

jest odmowna i dlatego powstała niezdrowa atmosfera. Wszystkie procedury związane z 

przyłączeniem energii elektrycznej są bardzo czasochłonne, praktycznie wszystko było juŜ 

przygotowane. Niestety całą procedurę trzeba zaczynać od początku. 

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – dodał, iŜ był jeszcze szantaŜ, Ŝe jak mieszkańcy 

wspólnoty mieszkaniowej  nie wyraŜą zgody na zamontowanie słupa, to nie będą mogli 

korzystać z wjazdu od strony głównej drogi. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, iŜ akt notarialny jednoznacznie 

określa z czego wspólnota mieszkaniowa moŜe korzystać za z czego nie. Ponadto dodał, Ŝe 

prawdopodobnie wspólnota mieszkaniowa otrzymała zgodę na wycinkę drzew jak równieŜ 

zgodę na uŜyczenie terenu na czas remontu elewacji budynku, więc nie moŜna twierdzić Ŝe 

gmina utrudnia cokolwiek mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – wyjaśni, Ŝe wspólnota mieszkaniowa nie zadbała o 

wjazd do swojego budynku, który prawnie naleŜał do budynku po byłej  StraŜy Granicznej. 

Gmina nie czyni z tego powodu problemów. Ponadto wspólnota mieszkaniowa wystąpiła z 

wnioskiem o wycięcie 10 szt. drzew przy budynku. Decyzja wydana była na wycinkę 5 drzew, 

pozostałe są zdrowe i nie zagraŜają bezpieczeństwu. Nie ma prawnych podstaw ani 

uzasadnienia aby je wyciąć.  



JeŜeli chodzi o dokończenie prac adaptacyjnych we budynku nr 87 w Trzebinie – były 

prowadzone  w tej sprawie rozmowy z dyr. ZGKiM, uzgodniono, Ŝe kwota 10 400 zł 

wystarczy na wykonanie prac niezbędnych. Na zadania dodatkowe, jak docieplenie niestety na 

razie nie ma środków finansowych. Poza tym w przyszłości budynek planowany jest do 

sprzedaŜy. 

 

- Ryszard Surmiak – radny – stwierdził, Ŝe jest wiele innych pilnych zadań do wykonania, 

choćby remonty budynków przedszkoli.  

 

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

czy w budynku nr 87 w Trzebinie załatwiona jest juŜ sprawa rozliczenia za zuŜytą energię 

elektryczną z przyszłymi najemcami, którzy w okresie jesienno – zimowym prowadzili prace 

remontowe w przyznanych lokalach? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe sprawa nie jest jeszcze 

załatwiona do końca, tylko jeden z przyszłych lokatorów uregulował naleŜności za zuŜytą 

energię elektryczną. Pozostali zapłacili połowę wyliczonej sumy. Obecnie we wszystkich 

lokalach załoŜone zostały juŜ podliczniki prądu.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest moŜliwość aby w ramach 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego WZIR zamontował zerwaną klapę zwrotną na rowie 

odwadniającym przy drodze między Skrzypcem a Dytmarowem ( k/ mostu). Ponadto nie 

została rozwiązana sprawa odwodnienia  boiska sportowego w Dytmarowie. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe WZIR ma zapewnione dodatkowe 

środki na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach ochrony 

przeciwpowodziowej. Zakres prac wykonywanych na terenie Gminy Lubrza będzie ustalony 

na odrębnym spotkaniu. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w ramach zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego koniecznie trzeba byłoby umocnić brzeg na Potoku Trzebinieckim na 

odcinku od posesji P. Bogusz do P. Lewandowskiego w Trzebinie. W tym miejscu ok. ¼ drogi 

została wymyta przez wodę. 

 



- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi w Skrzypcu – zwrócił się z zapytaniem, czy jest dokument 

na to, Ŝe wał przy boisku sportowym między Skrzypcem a Dytmarowem wybudowany jest w 

sposób nie zagraŜający podtopieniu sąsiednich terenów 

 

- Marian Gul – dyr. GKOSiR w Lubrzy – zapewnił, iŜ o taki dokument wystąpi do WZIR-u 

 

- Krzysztof Sobstyl – Przewodniczący Rady Gminy -  złoŜył WNIOSEK aby wystąpić do 

WZIR-u w sprawie odbudowania powstałej wyrwy na rzece Prudnik w m. KrzyŜkowice przy 

działce nr 262.  

 

- Leopold Saska – radny -  zwrócił się z zapytaniem, czy zakończyły się juŜ prace przy 

modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce? Trzeba byłoby odtworzyć uszkodzone 

chodniki oraz wjazdy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe prace przy modernizacji budynku 

zostały odebrane. Do zakończenia pozostały jeszcze prace wokół budynku. Poza tym 

wszystkie uszkodzenia na pewno zostaną przez wykonawcę naprawione. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys – zwrócił się z prośbą aby wystąpić do Zakładu Energetycznego 

o zabezpieczenie wiszących na złamanym słupie przewodów elektrycznych w m. Skrzypiec. 

 

- Ryszard Surmiak – złoŜył WNIOSEK aby oczyścić z gałęzi rów odwadniający w Lubrzy 

przepływający przez polder w Lubrzy. 

 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe Potok Lubrzanka na pewno 

będzie czyszczony i jest tak kaŜdego roku, równieŜ czyszczony będzie rów łączący się z 

polderem. 

 

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

Trzebinie został wykoszony bardzo późno. Prace wykonywali pracownicy interwencyjni, ale 

z wiadomych względów nie nadają się do niczego, poza tym nie mają Ŝadnych narzędzi do 

pracy. To sołtys poświęca im swój czas, organizuje ciągnik, przyczepę, taczki, kosę, itp., tak 

nie powinno być. Wygląda na to, Ŝe sołtys pracuje z nimi jak na etacie. 

 



- Stanisław Aleksandrowicz – radny – przypomniał, Ŝe na wiosnę był przez radnych 

poruszany temat aby  w tym roku przyjąć bezrobotnych do prac publicznych. Wówczas 

zwrócił uwagę, Ŝe potrzebna byłaby dodatkowa osoba nadzorująca oraz odpowiednie 

narzędzia, które trzeba byłoby zakupić. śaden z radnych nie wypowiedział się w tej kwestii a 

teraz widać jest problem. 

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – poinformował, Ŝe zarządza ekipą 4 - osobową, która 

zajmuje się czyszczeniem rowów melioracyjnych i wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w 

sprzęt. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Lilla Gąsior – poinformowała, Ŝe są 3 ekipy pracowników 

skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych, tj. I – ekipa – 4 osobowa – 

przeznaczona do czyszczenia i konserwacji rowów melioracyjnych, która jest wyposaŜona w 

sprzęt ( nadzorowana przez P. Włodarczyka), II – ekipa – 3 osobowa  – przeznaczona do prac 

róŜnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, min. przy sortowaniu 

odpadów segregowanych , III ekipa – do prac róŜnych w sołectwach, zgodnie z 

harmonogramem ustalonym wspólnie z sołtysami. 

 

  - Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – poinformował, Ŝe łopaty, sztychówki i inne 

podstawowe rzeczy potrzebne do prac ziemnych są zakupione i złoŜone w magazynie, do tej 

pory nikt się po ten sprzęt nie zgłosił.  

 Koszenie w Parku w Trzebinie opóźniło się, poniewaŜ najpierw trzeba było wyciąć wysokie 

pnie pozostawione po karczowaniu samosiewów.  

 

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. 1245. 

 

Wnioski : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku aby zobowiązać wykonawcę 

remontowanej drogi Prudnik – KrzyŜkowice do : 

a) przełoŜenia na nowo chodnika od posesji nr 50 do przystanku PKS w KrzyŜkowicach 

oraz załatania dziury na nowo wyłoŜonym asfalcie. 



b) wykonania odwodnienie drogi na skrzyŜowaniu na drodze powiatowej  Lubrza – 

Jasiona. Podczas silnych opadów deszczu woda z pól kieruje się wprost na drogę. 

2. Rozwiązać sprawę koszenia boisk, które nie naleŜą do LZS-ów. 

3. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku w sprawie dodatkowego 

dofinansowania w wys. 8.000 zł do przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w 

Skrzypcu, tj. od posesji P. Dziadkowiec do posesji P. Grabowskiego ( osiedle) 

4. Wystąpić do WZIR-u w sprawie odbudowania powstałej wyrwy na rzece Prudnik w 

m. KrzyŜkowice przy działce nr 262.  

5. Wystąpić do WZIR-u o umocnienie brzegu na Potoku Trzebinieckim na odcinku od 

posesji P. Bogusz do P. Lewandowskiego w Trzebinie. W tym miejscu ok. ¼ drogi 

została wymyta przez wodę. 

6. Wystąpić do WZIR-u w sprawie załoŜenie zerwanej klapy zwrotnej na rowie 

odwadniającym przy drodze między Skrzypcem a Dytmarowem ( k/ mostu). 

7. Oczyścić z gałęzi rów odwadniający w Lubrzy przepływający przez polder w Lubrzy. 

8. Wystąpić do Zakładu Energetycznego o zabezpieczenie wiszących przewodów 

elektrycznych na złamanym słupie w m. Skrzypiec. 

 

Protokołowała :              Przewodniczący       
Alina Woehl                     Rady Gminy Lubrza 

       Krzysztof Sobstyl          

 


