
Protokół nr XXXI/2010 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 30 września 2010 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

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

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

uczestniczy 13 radnych , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

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

załączniki do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójt Gminy – mgr Stanisław Jędrusik 

- Skarbnik Gminy – mgr Maria Mikołajów 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

 

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

otrzymali porządek obrad : 

1.    Sprawy organizacyjne. 

2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 czerwca 2010r. 

3. Formy Pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok 

szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2010r. 

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 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności poŜytku 
publicznego. 
 
- w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC 
 
- w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Jasiona”. 
 
- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 
2011 rok. 
 
- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości 
na terenie Gminy Lubrza. 
 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania 
„remont dróg powiatowych”. 
 
- w sprawie zmian budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010. 
 
- w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i 
jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 
których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby 
uprawnionych do ich udzielania. 
 
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 
2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA 
- w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Lubrza na lata 
2009-2016”. 
 
- w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

    11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    12. Zapytania i wolne wnioski 

    13. Podsumowanie Kadencji 2006-2010. 

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

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, polegających na :  
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1. zmianie tytułu projektu uchwały na druku Nr 7, tzn. jest „w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania remont dróg powiatowych” a  

powinno być „w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadań związanych z remontem chodnika w Skrzypcu, Lubrzy oraz  remontem 

nawierzchni mostu w Skrzypcu”. 

 
Proponowana zmiana w porządku obrad przyjęta została „jednogłośnie” ( obecnych podczas 

głosowania 13 radnych) 

 

2. wprowadzeniu dodatkowych projektów uchwał, omawianych szczegółowo na 
posiedzeniach komisji, tj.:  
- „w sprawie realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy     
   Lubrza” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
- zmieniająca Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005r. w sprawie    
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 
Proponowana zmiana w porządku obrad, przyjęta została „jednogłośnie” ( obecnych podczas 

głosowania 13 radnych) 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 czerwca 2010r. 

 

Przewodniczący obrad sesji zaproponował aby protokół z Sesji z dnia 29 czerwca 2010r.  przyjąć  

bez odczytywania.  

 

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

13 radnych). 

 

Ad. 3 

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

przedstawiła Kier OPS w Lubrzy – Irena Stabryń. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje 

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

zadania własne Gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania Ośrodka 

realizowany jest w oparciu o : 
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• Ustawę o pomocy społecznej 

• Ustawę o świadczeniach rodzinnych 

• Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróŜnicowane. Ich rodzaj i forma uzaleŜnione są 

od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania według następujących rozdziałów: 

I. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

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

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 

III.  Zasiłki i pomoc w naturze 

W ramach zadań własnych przyznawane są następujące zasiłki: 

Zasiłki stałe - plan 2010 r. – 60 000,00 zł, wykonanie - 43 090,40 zł tj. 71,82 % 

Zasiłek stały jest zadaniem wykonywanym jako zadanie własne i obligatoryjne gminy. 

Przysługuje osobie pełnoletniej samotnej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŜeli jej dochód, jak równieŜ dochód na 

osobę w rodzinie jest niŜsze od kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej lub 

na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób. 

Zasiłek okresowy - plan 2010 r. - 132 000,00 zł, wykonanie - 98 514,57 zł tj. 74,63 % 

Zasiłek okresowy pobierają osoby i rodziny bez dochodów lub o dochodach niŜszych niŜ 

ustawowe kryterium oraz zasobach pienięŜnych nie wystarczających na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie. Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budŜetu 

państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadania własnego. Z tej formy 

pomocy skorzystało 65 rodzin. 

Zasiłek celowy - plan 2010 r. – 23 000,00 zł, wykonanie -    11 979, 80 zł     tj. 52,09% 
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Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby Ŝyciowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy, niezbędnych przedmiotów uŜytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a takŜe kosztów pogrzebu. Zasiłek ten moŜe być 

teŜ przyznany osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz 

moŜliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na 

świadczenia zdrowotne. Jest to świadczenie przysługujące na pokrycie m.in. wydatków 

związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną i przysługuje osobie albo rodzinie, które 

poniosły straty w wyniku klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. Tą formą pomocy zostało 

objęte 47 osób. 

Zasiłek celowy specjalny - Plan 2010 r. – 5 000,00 zł, wykonanie - 2 400,00 zł tj. 48 % 

Zasiłek celowy specjalny moŜe być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe z przeznaczeniem na 

częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystało 

10 osób. 

Zasiłek celowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” przyznawany jest na zakup 

Ŝywności osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego: osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Z pomocy w tej formie 

skorzystało 8 rodzin na kwotę 1 650,00 zł. 

Ponadto udzielono pomoc dzieciom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak równieŜ 

przedszkoli z terenu Gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków z której skorzystało 94 

dzieci na kwotę 10 361,30 zł. 

IV.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 2010 r. - 14 360,00 zł, 

wykonanie - 5 126,16 zł tj. 35,70% 

Usługi te maja dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, 

wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowanie zawodowym i mogą obejmować : 

� uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia 

� pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia 
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� rehabilitacja fizyczna i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu 

� pomoc mieszkaniowa 

� zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i przywrócenie pełnej sprawności. 

V. Pozostała działalność  

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

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

realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” – objęto doŜywianiem uczniów w szkole podstawowej, gimnazjalnej jak 

równieŜ przedszkolach z ternu Gminy Lubrza na kwotę 31 508,00 zł, 

• Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej -  Plan 2010 r. – 50 000,00 zł, 

wykonanie -   43 151,00 zł   tj.  86,20 % 

Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w domu pomocy 

społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej. Są 

to osoby samotne wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu. 

Odpłatność miesięczną za pobyt w DPS-ie jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania podopiecznego jest ustalana 

miedzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania 

poszczególnych DPS-ów. 

V. Od 01 września 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Ośrodek przystąpił do pilotaŜowego 

programu „Uczeń na wsi”. Celem programu było wyrównanie szans w zdobyciu 

wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, mającymi stałe 

zameldowanie na terenie gminy. Jest to pomoc bezzwrotna dofinansowana ze środków 

Państwowego Funduszu Rodzin Osób Niepełnosprawnych. 

Plan 2010 r. – 21 179,00zł 

Wykonanie - 18 135,30 zł tj. 85,63% 
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Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moŜe otrzymać uczeń niepełnosprawny, 

który: 

- posiada waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

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

wyłączeniem szkoły policealnej) 

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON w latach 2009/2010 nie mogła 

przekroczyć: 

- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 1 500,00 zł w ciągu 

jednego roku szkolnego 

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty                 2 500,00 zł w ciągu 

jednego roku szkolnego. 

 

ZADANIA ZLECONE 

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

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

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

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

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

 

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

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

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 583 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej która jest 

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

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

naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących zobowiązań alimentacyjnych. 

Świadczenia przysługują do wysokości bieŜąco ustalonych alimentów, jednakŜe nie wyŜszej 

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

 

1. zasiłki rodzinne (do lat 5 - 68,00 zł, od 5 do 18 lat – 91,00 zł, powyŜej 18 do 21 lat 

jeŜeli dziecko uczy się w szkole - 98,00 zł albo do 24 lat, jeŜeli dziecko uczy się w 

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

znacznym stopniu niepełnosprawności),  

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

  

 - z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł), 
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu,  wychowawczego (400 zł,     
    przy niepełnym miesiącu 1/30 za kaŜdy dzień), 
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł), 
  - z tytułu rodziny wielodzietnej (80 zł), 
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( do lat 5 – 60 zł, powyŜej  
    5 roku Ŝycia – 80 zł), 
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo (100 zł), 
  - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (z zamieszkaniem 90 zł,  
    na dojazdy 50 zł), 
Z tej formy pomocy na dzień dzisiejszy skorzystało 262 rodzin na kwotę 373 964,16 zł tj.: 

 

2. zasiłki pielęgnacyjne (153 zł) – skorzystało 103 rodzin na kwotę 126 072,00 zł. 

 

3. świadczenie pielęgnacyjne  (520 zł)– skorzystało 10 rodzin na kwotę 43 916,00 zł. 

 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł) – skorzystało 25 rodzin na 

kwotę 25 000,00 zł. 

5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - otrzymało 16 rodzin na kwotę 77 461,92 zł. 

 

Ad. 4 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła Kier Ref. 

Oświaty – P. Ewa Skokuń ( informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 
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Ad. 5 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2010r. 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubrza  – Ryszard Barczyk przedstawił opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu –uchwała Nr 375/2010 z dnia 24 września 2010r 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - Skład Orzekający opiniuje 

pozytywnie przedłoŜoną przez Wójta Gminy Lubrza informację o przebiegu wykonania 

budŜetu gminy za I półrocze 2010r. - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 2010r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl - poddał pod głosowanie przedstawione 

sprawozdanie z wykonania budŜetu za I półrocze 2010r., które przyjęte zostało przez Radę 

„jednogłośnie” ( obecnych na sali – 13 radnych, głosowało – 13). 

Ad. 6 

Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 

„ W dniu 6 lipca 2010r. uczestniczyłem w uroczystości otwarcia odrestaurowanego 

budynku bramnego w Trzebinie. W dniu 01 sierpnia br. uczestniczyłem w uroczystości 

otwarcia zmodernizowanego Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce. 

Wpłynęło pismo Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania  

przez Radę Gminy podjęcia uchwały dot. wyraŜenia opinii do przedłoŜonego projektu planu 

ochrony Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, z powodu zaistniałych błędów w treści 

projektu. 

 Wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – tj. Uchwała                   

nr 14/29/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dn. 20.06.2010r. w 

sprawie zgłoszonego zastrzeŜenia Wójta Gminy Lubrza do wniosku zawartego w wystąpieniu 

pokontrolnym nr NKO 401.20/09 z dn. 14.04.2010r. Regionalna Izba Obrachunkowa 

uwzględniła zastrzeŜenie Wójta do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym – sprawa 

dotyczyła zatrudnienia kierowców Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

W dniu 21 września br. wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku 

– informacja o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych. Analiza 
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merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach nie wykazała naruszeń przepisów prawa i 

nie dała podstaw do wszczęcia postępowań. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za rok 2009. 

 

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

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

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

przesłanie drugich egzemplarzy właściwemu urzędowi skarbowemu tj. do Urzędu 

Skarbowego w Prudniku. 

Oświadczenia majątkowe z wysokości osiągniętego dochodu za rok 2009 wszyscy 

radni złoŜyli w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku w dwóch 

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

2009r. (PIT 37). 

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

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

osiągniętego dochodu (dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie podlegają 

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Porównano złoŜone oświadczenie majątkowe i kopię PIT z poprzednimi 

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

W trakcie szczegółowej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

sposób zupełny. Wyraźnie określona została przynaleŜność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego 

małŜonków. 

Na wszystkich stronach oświadczenia oraz załącznikach umieszczono parafki. 

Szczegółowa analiza oświadczeń majątkowych radnych znajduje się w Biurze Rady”. 

 
Ad. 7 

 

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

Stanisław Jędrusik - przedstawiona przez Wójta informacja stanowią załącznik Nr 3 do 

protokołu. 
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- Ryszard Surmiak – radny – zwrócił się z zapytaniem odnośnie podjętych decyzji podczas 

spotkania w sprawie przejęcia od Stadniny Koni ujęcia wody w Dobroszewicach?  

 

- Wójt Gminy – Stanisław Jędrusik – poinformował, iŜ Stadnina Koni w Dobroszewicach w 

związku z wcześniej zapowiadaną likwidacją swojej działalności, z dniem 01 stycznia 2011r. 

będzie wypowiadać mieszkańcom Dobroszewic umowy na dostawę wody ze swojego ujęcia.        

            W związku z powyŜszym Stadnina Koni wystąpiła do gminy z propozycją sprzedaŜy 

ujęcia wody wraz towarzyszącymi urządzeniami rozprowadzającymi wodę za kwotę ok. 

36 000 zł. Okazało się jednak , Ŝe istniejące ujęcie wody Stadnina Koni otrzymała w  1996r w 

darowiźnie z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.  

Na spotkaniu uzgodniono, Ŝe z dniem 1 stycznia 2011r. sieć wodociągowa będzie 

dzierŜawiona przez gminę do czasu opracowania operatów szacunkowych. Poprzednie 

operaty są juŜ nieaktualne, poniewaŜ sieć wodociągowa uległa amortyzacji i jej wartość jest 

juŜ inna. Opracowanie operatów szacunkowych zleci osobno Stadnina Koni i osobno Urząd 

miny ( jest to koszt ok. 300 zł). Istniejąca sieć wodociągowa i urządzenia wybudowane 

zostały w latach 1960, są juŜ przestarzałe i kwalifikują się do kapitalnego remontu. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy woda spełnia wszystkie warunki 

zdatności do picia ? 

 

- Wójt Gminy – Stanisław Jędrusik – poinformował, Ŝe woda jest zdatna do picia i spełnia 

wszystkie wymagane parametry. 

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 13 radnych) 
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Ad. 9 i 10 

 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące projekty uchwał : 

- Nr XXXI/219/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

poŜytku publicznego 

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

 

- Nr XXXI/220/2010 w sprawie podwyŜszenia minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli. 

 

- Wójt Gminy – Stanisław Jędrusik - wyjaśnił, Ŝe podwyŜka dotyczy trzech nauczycieli 

przedszkoli po Studium Nauczycielskim, zatrudnionych w przedszkolach. Od 1 września 

2006 zostali oni zdegradowani do niŜszej grupy zaszeregowania, tracąc na pensji. JednakŜe 

ustawodawca dał moŜliwość samorządom do podniesienia minimalnych stawek 

wynagrodzenia i pozostawienia w grupie wyŜszej. Dodatkowe koszty dla budŜetu gminy tj. 

480 zł ( razem dla 3 nauczycieli)  przez 4 kolejne miesiące do końca roku kalendarzowego. 

Natomiast pozostali nauczyciele otrzymali podwyŜki pensji ustawowo od września br. o 7 %. 

 

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

 

- Nr XXXI/221/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC. 

 

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

uchwały „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC”( druk nr 3) w §29 ust. 1 pkt. 1 

zamiast wyrazu „MN – 30 %” wprowadzić wyraz „MN – 15 %” – dot. opłaty w przypadku 

zbycia nieruchomości. 

 

- Jarosław Morul – Prezes RSP Skrzypiec – zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o obniŜenie 

maksymalnej dopuszczalnej stawki procentowej, na podstawie której określa się opłatę w 

przypadku zbycia nieruchomości a której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dochody ze sprzedaŜy działek na 

pewno przeznaczone zostaną na inwestycje i rozwój Spółdzielni, dzięki czemu moŜliwe 

będzie min. utrzymanie miejsc pracy. Nowe tereny mieszkaniowe na pewno wpłyną równieŜ 

na rozwój całej gminy. 

 

WNIOSEK poddano pod głosowanie, który przyjęty został przez Radę „jednogłośnie”            

( głosowało 13 radnych)  

 

W dalszej części obrad sesji, Przewodniczący obrad sesji poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Nr XXXI/221/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 

SKRZYPIEC, po wprowadzonej zmianie. 

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

 

- Nr XXXI/222/2010 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy 

miejscowości Jasiona”. 

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

 

- Nr XXXI/223/2010 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2011 rok. 

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

 

- Nr XXXI/224/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadań związanych z remontem chodnika w Skrzypcu, Lubrzy oraz  remontem 

nawierzchni mostu w Skrzypcu. 

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

 

- Nr XXXI/225/2010 w sprawie realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z Gminy Lubrza” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

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

 

 



 14 

- Nr XXXI/226/2010 w sprawie  zmian  budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.  

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

 

- Nr XXXI/227/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub 

osoby uprawnionych do ich udzielania. 

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

 

- Nr XXXI/228/2010 w  sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy Lubrza 

z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA.  

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

 
- Nr XXXI/229/2010 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy 

miejscowości Lubrza na lata 2009-2016”. 

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

 

- Nr XXXI/230/2010 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania.  

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

 

- Nr XXXI/231/2010 zmieniająca Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 

15.02.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

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

 

- Nr XXXI/232/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 

odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 11 głosach „przeciw” i 2 – „wstrzymujących 

się” uchwała nie została podjęta. ( głosowało 13 radnych). 
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- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  
- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 
- Liczba radnych obecnych na sesji – 13 
 

Ad. 11 

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

 

Ad. 12 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – przedstawił informację odnośnie terminy i miejsca  

planowanych doŜynek gminnych w najbliŜszych latach tj. 

Rok    2011 –Lubrza, 4 września 
 2012 - Laskowice 
 2013 - Dytmarów 
 2014 – PręŜynka 
 2015 - KrzyŜkowice 
 2016 - Jasiona 
 2017 – Trzebina 
 2018 – Słoków 
 2019 - Nowy Browiniec 
 2020 - Olszynka 
 2021 – Skrzypiec 
 

Ponadto złoŜy podziękowania radnym za udzielone wsparcie finansowe przy organizacji 

tegorocznych doŜynek gminnych. Ogółem była to kwota 3 670 zł, która przeznaczona została 

na : 

1. nagrody w konkursie koron  Ŝniwnych : 
- za zajęcie I miejsca – 600 zł 
- za zajęcie II miejsca 400 zł 
- za zajęcie III miejsca – 300 zł 
- 6 wyróŜnień po 200 zł – 1200 zł 
- 2 wyróŜnienia po 100 zł – 200 zł 

     2. przygotowanie grochówki – 100 zł 
     3. obsługa medyczna – 300 zł 
     4. obsługa porządkowa – 270 zł 
     5. zakupy inne – 300 zł 

  
Ad. 13 

 

- Wójt Gminy – Stanisław Jędrusik – przedstawił informację ze swojej działalności w okresie 

kadencji 206 – 2010. 
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 „Dzisiejsza sesja Rady Gminy jest ostatnią w tej kadencji, dlatego w dniu dzisiejszym 

naleŜy podsumować mijającą kadencję. Dlatego jako Wójt Gminy mam obowiązek złoŜyć 

sprawozdanie z mojej działalności. Starałem się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki by 

przysłuŜyć się wspólnemu dobru mieszkańców naszej gminy i wspomagać jej rozwój. Cztery 

lata mojej pracy we współpracy z Radą Gminy, Sołtysami, Pracownikami Urzędu, 

Kierownikami jednostek , zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami, które za chwilę 

szczegółowo omówię i przedstawię w prezentacji. 

 Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego, co udało mi się zrealizować 

mogę powiedzieć, Ŝe nie był to czas stracony dla gospodarki gminy. Moje dokonania są 

konkretnym i niezaprzeczalnym dowodem mojej aktywności oraz dobrej współpracy 

samorządu i mieszkańców. Mimo występujących w czasie trwania kadencji róŜnic zdań 

pomiędzy mną a radnymi, zawsze udawało się w najwaŜniejszych sprawach osiągnąć 

kompromis. To z kolei umoŜliwiało mi skuteczne przeprowadzenie wielu potrzebnych dla 

gminy przedsięwzięć. 

 Chciałbym dziś, korzystając z uroczystej okazji, jaką jest ostatnia nasza wspólna 

sesja, podsumować cały okres naszej działalności i wyrazić swoją najszczerszą wdzięczność 

wszystkim wspaniałym ludziom, z jakimi przyszło mi współpracować. 

     Rozpocznę od tych największych, a zarazem najkosztowniejszych inwestycji. Tak 

się szczęśliwie złoŜyło, Ŝe w mijającej kadencji oddałem do uŜytku pięć inwestycji 

uŜyteczności publicznej. Przez pierwsze dwa lata przygotowywałem dokumentacje, wnioski 

pod przyszłe inwestycje i kiedy rozpoczął się nabór o środki unijne, to w pełni to 

wykorzystałem. Skorzystałem teŜ z dofinansowania ze środków krajowych. Pierwszą 

inwestycję, którą oddałem do uŜytku było Boisko Wielofunkcyjne przy Zespole Publicznych 

Szkół w Lubrzy za kwotę 775 tys. przy dotacji z Ministerstwa Sportu-200 tys. oraz 

dokumentację 48 tys. Jest to nowoczesny obiekt sportowy umoŜliwiający prowadzenie zajęć 

wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum, a w czasie wolnym 

od nauki obiekt jest dostępny dla młodzieŜy oraz wszystkich mieszkańców całej gminy. 

Następnie to dwie inwestycje w Trzebinie-Droga Gminna - od krajówki  do byłej szkoły – jej 

koszt wyniósł ponad 825 tys. z czego wkład własny to ponad 120 tys. oraz  druga inwestycja 

– Budynek Bramny z murem, kapliczką i posągiem Nepomucena, którego całkowity koszt 

wyniósł ponad 847 tys. przy udziale własnym  121 tys. Obydwie inwestycje w ramach 

RPOWO były moŜliwe do zrealizowania dzięki uzyskanym środkom z Unii Europejskiej. 

Czwarta inwestycja to modernizacja Wiejskiego Domu  Kultury w Olszynce. Całkowita 

wartość projektu to ponad 447 tys. złotych przy udziale własnym ponad 172 tysiące 
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Modernizacja  została dofinansowana z PROW w wysokości 275 tys. złotych. PosłuŜy on 

mieszkańcom Olszynki przez wiele, wiele lat. Kolejną  juŜ piątą inwestycją w tak krótkiej 

czteroletniej  kadencji jest na ukończeniu, od wielu lat oczekiwany 4,5 km Tranzyt 

wodociągowy  Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią w Lubrzy współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach programu PROW, którego całkowity koszt wyniósł ponad 

750 tys. złotych z czego połowa to środki własne. Poprawi on jakość wody w 

miejscowościach Lubrza, Olszynka, Laskowice, Słoków i Nowy Browiniec. NaleŜy 

wspomnieć, Ŝe gmina jest zabezpieczona trzema moŜliwościami zaopatrzenia w wodę, tj. w 

Olszynce, Trzebini i przez  Jasione z Prudnika. 

Z innych waŜnych zadań to gruntowne remonty Wiejskich Ośrodków Kultury w Trzebinie, 

Skrzypcu, PręŜynce, Lubrzy i juŜ w wspomnianej Olszynce. 

Na uwagę zasługują wybudowane chodniki w Lubrzy, Skrzypcu, Słokowie, KrzyŜkowicach , 

Nowym Browińcu, Olszynce, PręŜynce, Laskowicach, Jasionie przy udziale środków 

własnych jak i we współpracy ze Starostwem Prudnickim. Jeszcze zamierzam budowę 

chodnika na ul. Wolności w Lubrzy od drogi wojewódzkiej w kierunku poczty wraz z 

powiatem. 

Gruntowne remonty przeprowadzono w szkołach i Przedszkolach – wymieniono okna, piece 

C.O,  naprawiono dachy oraz wyremontowano pomieszczenia.  

Wyasfaltowano częściowo drogi w KrzyŜkowicach oraz Lubrzy tj. Spółdzielcza i częściowo 

Szkolnej. 

Wybudowano nowe punkty świetlne w Skrzypcu, Lubrzy, Słokowie, KrzyŜkowicach, 

PręŜynce, Laskowicach , Nowym Browińcu, Trzebinie i Doboszowicach . 

Rozpoczęto remont budynku OSP w Lubrzy, którego kontynuacja będzie przebiegać w 

następnych latach , a moŜe uda się przy pomocy środków unijnych ( wniosek zostanie w 

najbliŜszych dniach złoŜony). Dokonano większych lub mniejszych remontów lub mniejszych 

remontów lub zakupów w pozostałych straŜnicach OSP. OSP Lubrza w listopadzie otrzyma z 

Prudnika bojowy wóz straŜacki. 

Z przykrością muszę stwierdzić, Ŝe chęci przerosły moje oczekiwania. Pomimo szczerych i 

usilnych starań nie udało się w tej kadencji wybudować „Orlika” dla Dytmarowa i 

historycznej juŜ drogi w PręŜynce. Ale to nie wynikło z braku chęci z mojej strony  lecz w 

pierwszym przypadku z  braku moŜliwości finansowych ( za skromny budŜet) oraz  po drugie 

to blokada inwestycji przez mieszkańca PręŜynki, oraz  Świetlica Wiejska w Jasionie z 

powodu braku wykonawcy. Ale to zadanie powinno być wykonane w następnej kadencji , 

równieŜ przy udziale środków państwowych i unijnych.  
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MoŜemy pochwalić się równieŜ wspaniałymi placami zabaw w  większości miejscowościach 

naszej gminy. 

DuŜym osiągnięciem jest wymiana prawie 100% sprzętu w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej oraz zmiana systemu wywozu śmieci. 

Opracowano i uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla całej gminy, oraz w przygotowaniu do uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania  wsi Lubrza i tereny mieszkaniowe w Skrzypcu. 

Wykonano jeszcze szereg mniejszych i większych zadań, których tu juŜ dzisiaj nie wymienię. 

 Mamy za sobą cztery lata współpracy  podczas  których mieliśmy do czynienia z 

róŜnymi problemami i zadaniami, z których tylko niewielką część stanowiły zadania łatwe i 

stosunkowo nieskomplikowane. Kiedy cztery lata temu obejmowałem to stanowisko, jak 

równieŜ i Wy radni nikt z nas do końca nie zdawał sobie sprawy z odpowiedzialności 

podejmowania decyzji ( z czasem to przyszło), które w przyszłości zawaŜyć mogą na losie 

wszystkich mieszkańców gminy, a takŜe ich dzieci i wnuków. To ogromny cięŜar 

odpowiedzialności. Ale to nie wszystko moi drodzy. Konsekwencje niektórych decyzji, które 

wspólnie podjęliśmy, będą widoczne dopiero za kilka  lat - a więc nie tylko bierzemy 

odpowiedzialność za większą grupę wyborców, którzy na nas głosowali, ale takŜe za kolejne 

pokolenia, które odczują bezpośrednio efekty tych decyzji w ciągu tych decyzji w ciągu 

najbliŜszych lat. 

 Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim radnym za dobra 

współpracę i zaangaŜowanie, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy równieŜ za bardzo 

dobrą współpracę w realizacji wspólnych zadań. RównieŜ serdecznie dziękuję Sołtysom, 

Przewodniczącym Rady Sołeckich, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, kierownikom jednostek 

z którymi wspólnie jak sądzę przyczyniliśmy się do rozwoju naszej małej ojczyzny.  

Cieszę się, Ŝe po czterech latach gmina jest lepszym stanie, niŜ była na początku naszej 

kadencji. Mam nadzieję, Ŝe kolejne cztery lata będą dla samorządu i gminy Lubrza równie 

udane. 

Nie warto ukrywać, Ŝe większość z Was - ja takŜe- liczy, Ŝe będzie kontynuować swoja pracę 

w kolejnej kadencji. O tym jednak zdecydują wyborcy. śyczę im, by wybrali mądrą, 

pracowitą i uczciwą władzę uchwałodawczą i wykonawczą. 

Wszystkim Państwu Ŝyczę powodzenia oraz wszelkiej pomyślności”. 

 

W dalszej części obrad sesji odbyła się prezentacja multimedialna - fotogaleria ze 

zrealizowanych inwestycji na terenie gminy Lubrza  w okresie kadencji od 12 listopada 
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2006r. do 15 sierpnia 2010r. Przy kaŜdej z prezentowanych inwestycji podana została 

całkowita wartość projektu, dofinansowanie oraz wkład własny. 

Obecni na sesji radni otrzymali opracowany „Raport z kadencji Wójta Gminy Lubrza w 

okresie 2006 – 2010”. 

 

Następnie sprawozdanie z działalności Rady za okres V kadencji 2006 – 2010. przedstawi 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl. 

 

„W dniu 12 listopada 2006r. mieszkańcy naszej gminy powierzyli nam mandaty 

radnych. Przekazali w nasze ręce sprawy rozwoju gminy i poprawy Ŝycia kaŜdego z nich. 

Powierzyli nam równieŜ sprawowanie władzy przez okres 4 lat. 

 

Wójt Gminy – Pan Stanisław Jędrusik wybrany został w II turze wyborów w dniu                  

26 listopada 2006r.  

 

Inauguracyjną sesję nowo wybranej Rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwołał 

Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, ustalając jej termin na dzień 27 listopada 2006r. 

Na pierwszej sesji Rady Gminy Lubrza radni złoŜyli ślubowanie, a następnie w głosowaniu 

tajnym wybrali: Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza - Krzysztofa Sobstla oraz  W-ce 

Przewodniczącego – Ryszarda Barczyka.  

Na drugiej sesji w dniu 06 grudnia 2006r. wybrano Komisje Merytoryczne Rady Gminy w 

składzie 5-cio osobowym tj. 

1. Komisję BudŜetową,  

2. Komisję Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 

3. Komisję Gospodarczo-Rolną i Ochrony Środowiska, 

4. Komisję Rewizyjną. 

 

Rada Gminy poprzez stanowienie przepisów prawa miejscowego, podejmowanie uchwał w 

wielu róŜnych sprawach, decydowała o kierunkach rozwoju gminy.  

Przyjęliśmy na siebie świadomie te obowiązki. Na nas spoczywał cięŜar podejmowania 

ostatecznych decyzji w sprawach naleŜących do kompetencji Rady. Wszystkie rozpatrywane 

problemy okazywały się waŜnymi. Musieliśmy niejednokrotnie dokonywać wyboru tych 

najwaŜniejszych, na realizację których mogliśmy zabezpieczyć środki finansowe. 
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Nie zawsze udawało nam się przekonać KoleŜanki i Kolegów o słuszności zgłaszanych 

wniosków i jednogłośnie je przyjąć do realizacji. Mimo wszystko moŜemy być zadowoleni z 

dobrze spełnionego obowiązku. 

Ustawowym obowiązkiem Wójta było przygotowywanie projektów budŜetu gminy, 

projektów uchwał i innych materiałów przedkładanych pod obrady sesji. 

 

W toku dyskusji na posiedzeniach komisji i sesjach niektóre projekty ulegały zmianie.  

Do Biura Rady wpłynęło 233 projektów uchwał, natomiast Rada Gminy podjęła 231 uchwał. 

( z czego 3 zostały uchylone, a 16 uchwał wymagało usunięcia naruszenia prawa).  

 

W okresie mijającej kadencji do dnia dzisiejszego odbyło się  31 sesji Rady Gminy ( w tym 

poza planem 4 sesje nadzwyczajne zwołane na wniosek Wójta).  

 

Corocznie w miesiącu kwietniu odbywały się sesje poświęcone sprawozdaniom z 

wykonania budŜetu gminy. KaŜdy z nas otrzymywał materiały, które zawierały informacje o 

zadaniach realizowanych lub zrealizowanych w danym roku.  

Wykonywane były równieŜ zadania, które nie były planowane w budŜecie. Pozyskiwaliśmy 

dodatkowe środki dzięki, którym ich realizacja była moŜliwa.  

 

Wójt Gminy składając na sesjach informację o swojej działalności informował nas równieŜ o 

realizacji uchwał. Podjęte przez nas, a realizowane przez Wójta uchwały dały wymierne 

efekty w zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i gospodarczych. Przyczyniły się w 

znacznej mierze do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców gminy i poprawy estetyki wsi. 

 

Rada Gminy działała w oparciu o zatwierdzone roczne plany pracy i zgodnie z nimi odbywała 

swoje posiedzenia. Omawiana tematyka była róŜnorodna, min : 

- funkcjonowanie szkół i przedszkoli,  

- stan infrastruktury drogowej, 

- sytuacja na runku produktów rolnych, 

- moŜliwości pozyskania dodatkowych środków pozabudŜetowych na realizację zadań     

   gospodarczych, 

- działalność sportowa i kulturalna, 

- stan bezpieczeństwa publicznego, 

- stan bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwpowodziowego, 
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- gospodarka komunalna i mieszkaniowa, 

- gospodarka odpadami, 

- kierunki rozwoju gminy, 

- działalność zdrowotna w gminie. 

-  pomoc udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 

Sprawne pozyskiwanie zewnętrznych pieniędzy nie byłoby moŜliwe bez wytęŜonej pracy, 

wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za ich zdobywanie. Ilość pozyskanych 

środków unijnych w ciągu ostatnich czterech lat to dla nas powód do ogromnej satysfakcji. 

Zrealizowane zadania inwestycyjne poprawiły znacząco estetykę i wizerunek wielu 

miejscowości. 

 

W sesjach rady uczestniczyły osobistości Ŝycia politycznego i gospodarczego oraz 

inne funkcyjne osoby samorządu szczebla wojewódzkiego, powiatu prudnickiego i inni. 

Radni współdziałali z Sołtysami i Radami Sołeckimi w poszczególnych 

miejscowościach, aktywnie uczestnicząc przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych, 

kulturalnych, sportowych i innych.  

 

Interpelacje i wnioski radnych : 

W trakcie minionego okresu radni złoŜyli  31 interpelacji oraz 147 wniosków.  

 

Zmiany w składzie osobowym Rady Gminy w trakcie trwania kadencji : 

Rezygnację z mandatu radnego złoŜyli : 

1. Lilla Gąsior (obwód głosowania w Lubrzy)–  rezygnacja z mandatu złoŜona w dniu 

29.06.2007r. W wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 26.09.2007r.mandat 

radnego objął Pana Stanisław Aleksandrowicz.  

 

2. Robert Trzyna ( obwód głosowania w Jasionie) - rezygnacja z mandatu złoŜona w dniu 

30.04.2009r. W wyborach uzupełniających przeprowadzonych w dniu 29.09.2009r. mandat 

radnej objęła Pani Joanna Kubatek.  

 

Skład rady na koniec kadencji : 

1. Sobstyl Krzysztof  - Przewodniczący Rady          
2. Barczyk Ryszard  - W-ce Przewodniczący Rady        
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3. Srębacz Leszek           
4.  Drabik Zenon             
5.  Joanna Kubatek       
6.  Smoleń Robert             
7.  Surmiak Ryszard            
8.  Stanisław Aleksandrowicz    
9.  Hoinka Jan              
10. Hanusiak Łukasz            
11. Saska Leopold            
12. Kras Mieczysław            
13. IŜyk Michał             
14. Pawłowski Stanisław           
15. KałuŜa Andrzej            

 

Radni V kadencji z zaangaŜowaniem uczestniczyli w sesjach rady gminy o czym moŜe 
świadczyć frekwencja podczas posiedzeń. Ponadto radni w okresie 4 letniej działalności brali 
udział w licznych spotkaniach kulturalno-społecznych. 

 
Obecność radnych na odbytych sesjach : 

1. Sobstyl Krzysztof - na 31 sesji obecny 31 razy  
2. Barczyk Ryszard -na 31 sesji obecny 31 razy        
3. Srębacz Leszek - na 31 sesji obecny 28 razy          
4.  Drabik Zenon - na 31 sesji obecny 30 razy            
5.  Joanna Kubatek - na 9 sesji obecny 9 razy      
6.  Smoleń Robert-  na 31 sesji obecny 29 razy           
7.  Surmiak Ryszard -  na 31 sesji obecny 27 razy            
8.  Stanisław Aleksandrowicz - na 24 sesji obecny 24 razy     
9.  Hoinka Jan -  na 31 sesji obecny 28 razy              
10. Hanusiak Łukasz -  na 31 sesji obecny 25 razy            
11. Saska Leopold -  na 31 sesji obecny 31 razy            
12. Kras Mieczysław -  na 31 sesji obecny 26 razy            
13. IŜyk Michał -  na 31 sesji obecny 31 razy            
14. Pawłowski Stanisław -  na 31 sesji obecny 31 razy           
15. KałuŜa Andrzej -  na 31 sesji obecny 29 razy            

Przewodniczący Komisji merytorycznych spełniając regulaminowy porządek kaŜdego roku 

przedstawiali informację z pracy komisji za mijający rok kalendarzowy nt. omawianych 

spraw oraz podjętych działaniach. 

Pragnę złoŜyć serdeczne podziękowania za cztery lata współpracy wszystkim radnym, 

Panu Wójtowi, pracownikom UG dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom zakładów i 

jednostek gospodarczych gminy i ich pracownikom, którzy swoją codzienną pracą realizowali 

powierzone im zadania, rozwiązując niekiedy trudne problemy, pomagając nam w 

wypełnianiu naszych obowiązków. 
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 Słowa podziękowania kieruję równieŜ do Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich 

i ich członkom, mieszkańcom gminy za aktywny udział w obradach sesji za Ŝyczliwe uwagi, 

które wspomagały nas przy podejmowaniu waŜnych decyzji. 

 śyczę wszystkim wymiernych sukcesów w pracy zawodowej, dalszej działalności 

społecznej oraz pomyślności w Ŝyciu osobistym.” 

- Ryszard Surmiak – zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sprawa wybudowania chodnika 

przy drodze wojewódzkiej  w Lubrzy na ul. Opolskiej ? 

- Wójt Gminy – Stanisław Jędrusik – wyjaśnił, Ŝe dokumentacja na budowę chodnika przy ul. 

Opolskiej w Lubrzy opracowana zostanie do końca roku bieŜącego, zadanie ma być ujęte do 

realizacji w roku 2011. 

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – 

wręczył wszystkim radnym upominki ksiąŜkowe z podziękowaniem za włoŜony wysiłek na 

rzecz rozwoju gminy Lubrza oraz wyrazy uznania za pełną zaangaŜowania pracę w mijającej 

kadencji 2006 – 2010. 

Ponadto Przewodniczący Rady wręczył podziękowanie P. Wójtowi – Stanisławowi 
Jędrusikowi, P. Sekretarz – Lilli Gąsior, P. Skarbnik – Marii Mikołajów oraz P. Alinie Woehl 
– inspektor prowadzącej obsługę kancelaryjno – biurową Rady Gminy. 
 
Podziękowania wręczone równieŜ zostały Sołtysom oraz Przewodniczącym Rad Soleckich za 

aktywną współpracę z organami samorządu gminnego dla dobra i rozwoju wspólnoty 

sołeckiej. 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – w imieniu własnym oraz pracowników GOKSiR w 

Lubrzy złoŜy podziękowanie moŜliwość przeprowadzenia remontów w Wiejskich Domach 

Kultury, które znacznie poprawiły ich estetykę i funkcjonalność. Dla tych ośrodków były to 

najlepsze lata. Ponadto wszystkim kandydującym na nową kadencję złoŜył Ŝyczenia 

osiągnięcia sukcesu wyborczego. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 
Sobstyl zamknął obrady XXXI sesji, dziękując wszystkim za udział . 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1230. 
 

Protokołowała :      Przewodniczący 
Alina Woehl                                      Rady Gminy Lubrza 

            Krzysztof Sobstyl 


