
Protokół I/2010 

z Sesji RADY GMINY  LUBRZA 

odbytej 29 listopada 2010 r. 

. w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 
 

 

 Sesję Rady Gminy Lubrza otworzył o godz. 10 00 i prowadził jej obrady radny senior – 

P. Michał Szkwarek do czasu wyboru przewodniczącego Rady.  

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

posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Radny senior powitał serdecznie : 

- nowo wybranych radnych 

- urzędującego Wójta Gminy Lubrza – Stanisława Jędrusika. 

- Sekretarza Gminy – Lilli Gąsior 

- zaproszonych gości, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich oraz zgromadzoną 

publiczność. 

Obsługa prawna sesji : P. Janusz Szot 

 

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

załączniki do protokołu. 

 

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

 

- Alicja Bili ńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – złoŜyła gratulacje  wyboru 

wszystkim radnym.  

Następnie wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na 

radnego. 

 

- Radny senior – Michał Szkwarek – poinformował, iŜ zgodnie z art. 23 a ustawy o 

samorządzie gminnym, radni by mogli wykonywać swój mandat zobowiązani są do złoŜenia 

ślubowania. 
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Ślubowanie odbywa się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają 

i wypowiadają wg swojego wyboru, słowo „ślubuję”  lub zwrot „ ślubuję, tak mi dopomóŜ 

Bóg”. Odmowa złoŜenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu radnego.  

 

Prowadzący obrady poprosił radnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania : 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ślubuj ę uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

Gminy i mieszkańców”  

 

Najmłodszy wiekiem radny – Pan Andrzej KałuŜa – odczytał z listy obecności kolejno imiona 

i nazwiska radnych. 

 

Radni ślubowali : 

1. Aleksandrowicz Stanisław – „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

2. Drabik Zenon - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

3. Hoppe Brygida - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

4. IŜyk Michał - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

5. Janik Małgorzata - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

6. KałuŜa Andrzej - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

7. Karmelita Andrzej - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

8. Kubatek Joanna - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

9. Mrzygłocki Edward - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

10. Saska Leopold - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

11. Sobstyl Krzysztof  - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

12. Srębacz Leszek - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

13. Szkwarek Michał - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

14. Szwadowska ElŜbieta - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

15. Ulman Józef - „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg” 

 

Prowadzący obrady rady – złoŜył gratulacje i stwierdził, Ŝe radni, którzy złoŜyli ślubowanie, 

objęli mandat radnego Rady Gminy Lubrza. 
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Następnie przedstawił proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez 

zwołującego sesję przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Pana Krzysztofa Sobstyla 

 

Stwierdził, Ŝe proponowany porządek obrad wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na 

sesję.  

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.    Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3.    ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 
4.    Proponowany porządek obrad sesji. 
5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza : 

5.1)   zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy; 
5.2)   powołanie Komisji Skrutacyjnej; 
5.3)   prezentacja (wystąpienia) kandydatów; 
5.4)   przeprowadzenie głosowania (tajnego); 
5.5)   podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

6.    Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 
7.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza: 

 7.1) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczącego Rady Gminy; 
 7.2)   powołanie Komisji Skrutacyjnej; 
 7.3)   prezentacja (wystąpienia) kandydatów; 
 7.4)  przeprowadzenie głosowania; 
 7.5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

8.   Wybór składów osobowych komisji stałych Rady Gminy. 
9.   Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
10.  Zapytania i wolne wnioski 
11.  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 

 
Radny – senior – dodał, Ŝe punkty 1, 2, 3 i 4  porządku obrad uznaje się  za zrealizowane. 

  

Następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do proponowanego porządku 

obrad sesji. W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag poddał pod głosowanie 

proponowany  porządek obrad sesji, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie – „za”        

( obecnych na sali 15 radnych ) . 

 

Ad. 5 i 6 

Radny senior – Michał Szkwarek – wyjaśnił, Ŝe wyboru przewodniczącego Rada Gminy 

dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

Przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego teŜ 

zwrócił się z prośbą o potwierdzenie zgody na kandydowanie. 
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Następnie prowadzący obrady otworzył listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady 

Gminy Lubrza. 

 

– P. Leszek Srębacz –radny - zgłosił kandydaturę P. Krzysztofa Sobstla, uzasadniając, Ŝe       

P. Sobstyl był Przewodniczącym Rady Gminy Lubrza w poprzedniej kadencji, ze swoich 

obowiązków w ciągu ostatnich 4 lat wywiązywał się bardzo dobrze i nie zawiódł 

powierzonego mu zaufania. 

 

- radny – Leopold Saska – zgłosił kandydaturę P. ElŜbiety Szwadowskiej. 

- radny – Andrzej KałuŜa – zgłosił kandydaturę P. Leopolda Saska. 

 

Zgłoszeni kandydaci : - Krzysztof Sobstyl -  wyraził zgodę na kandydowanie, 

    - ElŜbieta Szwadowska – wyraziła zgodę na kandydowanie, 

   - Leopold Saska – nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

- Radny senior – Michał Szkwarek – poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. W wyniku przeprowadzonego głosowania lista 

kandydatów przyjęta została - „za” – jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych) 

Przypomniał, ze na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza wybierani będą 

następujący kandydaci : 

1. Krzysztof Sobstyl, 

2. ElŜbieta Szwadowska. 

 

Ad. 5.2 

W dalszej części obrad sesji radny senior poinformował, Ŝe dla przeprowadzenia wyboru 

naleŜy powołać Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty i przeprowadzi tajne głosowanie. 

Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być osoba kandydująca na funkcję 

Przewodniczącego Rady. Komisja winna liczyć co najmniej 3 osoby. 

 Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

- Józef Ulman – radny – zgłosił kandydaturę P. Leopolda Saskę ( wyraził zgodę)  
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- Krzysztof Sobstyl – radny – zgłosił kandydaturę P. Leszka Srębacza ( wyraził zgodę) . 

- Joanna Kubatek – radna – zgłosiła kandydaturę P. Zenona Drabika ( wyraził zgodę)  

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Wobec powyŜszego prowadzący obrady – Michał Szkwarek – poddał pod głosowanie 

proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna powołana została 

jednogłośnie „za” ( głosowało 15 radnych ). 

 

Ad. 5.3 

Wystąpienie kandydatów. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – radna – w swoim wystąpieniu poinformowała, Ŝe wykonuje zawód 

nauczyciela oraz dodatkowo majstra budowlanego w Zakładzie Mienia Komunalnego w 

Głogówku, gdzie zajmuje się nadzorowaniem ekipy budowlanej, dekretacją faktur, 

zamówieniami oraz dysponowaniem materiałów budowlanych i narzędzi. 

Ponadto jest nauczycielem przedmiotów zawodowych związanych z architekturą krajobrazu. 

W roku 2011 ukończy studia wyŜsze na kierunku – Architektura i Urbanistyka i zdobędzie 

zawód inŜyniera architekta. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – poinformował, Ŝe ukończył wiek 40 lat, Ŝonaty, dwoje dzieci. 

Prowadzi prywatną działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne o pow. 8 ha.  Posiada 

12 - letnie praktyczne doświadczenie w pracy w strukturach samorządu gminnego jako radny 

oraz przez ostatnie 4 lata jako przewodniczący Rady Gminy. Jest w pełni dyspozycyjny. 

 

Następnie prowadzący obrady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach, w czasie której 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się oraz przygotowała karty do głosowania. 

 

Po przerwie prowadzący obrady radny senior udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji 

Skrutacyjnej, radnemu – Leszkowi Srębaczowi, który objaśnił zasady głosowania.  

 

Wybór  Przewodniczącego zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym następuje 

spośród radnych bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Głosowanie 

odbywa się na kartach do głosowania. Komisja Skrutacyjna rozda radnym karty do 

głosowania. Aby głos był waŜny moŜna postawić tylko jeden znak „X” w kratce przy 
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nazwisku jednego kandydata, na którego radny oddaje głos. Nie zakreślenie Ŝadnej kratki 

przy nazwiskach kandydatów oznacza „wstrzymanie się” od głosowania. Zakreślenie więcej 

niŜ jednej kratki oznacza oddanie głosu „niewaŜnego”. 

Karty wrzuca się do urny. Na Przewodniczącego wybrany zostanie kandydat, który uzyskał 

największą i bezwzględną  liczbę głosów. 

 

Następnie wszyscy radni otrzymali karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

  

Radny senior – Michał Szkwarek – ogłosił przerwę w obradach do czasu ustalenia wyników 

głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia protokołu. 

 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Leszek Srębacz - odczytał 

protokół Komisji Skrutacyjnej, dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza  

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

 

1. Krzysztof Sobstyl – 6 głosów 

2. ElŜbieta Szwadowska – 8 głosów 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącą Rady Gminy Lubrza 

wybrana została radna – P. ElŜbieta Szwadowska. 

 

- Michał Szkwarek – radny – złoŜył gratulacje P. ElŜbiecie Szwadowskiej z okazji wyboru na 

Przewodniczącą Rady Gminy Lubrza, Ŝycząc zadowolenia i sukcesów w pełnieniu tej 

zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – złoŜyła podziękowanie za zaufanie i  

powierzenie jej tak waŜnego stanowiska. Będzie starała się pracować jak najlepiej dla dobra 

ogółu oraz tak aby między radnymi nie dochodziło do podziałów, a współpraca była owocna.  
 

Radca Prawny P. Janusz Szot - poinformował, Ŝe są wątpliwości prawne w przedmiocie 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. W uzasadnieniu Wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego jest napisane, Ŝe radny który  kandyduje na Przewodniczącego Rady 

Gminy nie moŜe brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji,  jeśli dotyczy ono jego          
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interesu prawnego. Zdaniem nadzoru głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 

Gminy dotyczy równieŜ interesu prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze 

majątkowym.  

Z protokołu Komisji Skrutacyjnej widać, Ŝe w czasie przeprowadzonego głosowania jeden z 

radnych nie oddał karty do głosowania.  

W obecnym stanie rzeczy moŜe powstać problem natury prawnej. 

 

- Andrzej Karmelita – radny – zwrócił się z zapytaniem, dlaczego taka informacja nie była 

przedstawiona Radzie przed głosowaniem, mimo, Ŝe było wcześniej zapytanie o jakiekolwiek 

przeciwwskazania. Nie było wtedy Ŝadnych uwag i wątpliwości. Dlaczego teraz takie są?   

 

- Janusz Szot – radca Prawnu UG – poinformował, Ŝe taki jest Wyrok Sądu, a Państwo radni  

mogą się z tym poglądem zgodzić lub teŜ nie. Dodał, Ŝe osobiście nie zgadza się z tym 

poglądem, ale ostatecznie sprawę będzie rozstrzygał organ nadzoru. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – radna – stwierdziła, Ŝe moŜe poczuć się winna nieświadomemu 

przewinieniu, biorąc udział w głosowaniu, mimo tego Ŝe wcześniej zapytała, czy nie 

występują przeciwwskazania. Uzyskała odpowiedź, Ŝe moŜe brać udział w głosowaniu. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny ( kandydat na przewodniczącego Rady Gminy ) – zwrócił się z 

prośbą do Rady o uszanowanie dokonanego wyboru. 

 

- Janusz Szot – radca Prawnu UG – zaproponował, aby dla bezpieczeństwa powtórzyć 

głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, w którym nie będą 

uczestniczyły osoby kandydujące na to stanowisko. 

 

- Zenon Drabik – radny – stwierdził, Ŝe nawet gdyby P. Sobstyl otrzymał brakujący głos, to  

nie miałby wpływu na ostateczny wynik głosowania. Problem polega na tym, aby z tego 

powodu nie było konsekwencji prawnych. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – zaproponował aby zakończyć dyskusję na powyŜszy temat, 

poniewaŜ w sytuacji gdyby wynik głosowania był 8 do 7 głosów, wówczas mógłbym wnieść 

zastrzeŜenia. 
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Radny senior – Michał Szkwarek -  przekazał P. ElŜbiecie Szwadowskiej dalsze prowadzenie 

obrad sesji. 

 

Ad. 7 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza. 

 

- ElŜbieta Szwadowska -  poinformował, Ŝe wyboru Wiceprzewodniczącego dokonuje się w 

tym samym trybie co wyboru Przewodniczącego tj. bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

 

Przypomniała, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego teŜ 

zwróciła się z prośbą o potwierdzenie zgody na kandydowanie. 

 

– Leszek Srębacz – radny - zgłosił kandydaturę P. Krzysztofa Sobstla. 

- Andrzej KałuŜa – radny - zgłosił kandydaturę P. Michała Szkwarka, 

- Andrzej Karmelita - zgłosił kandydaturę P. Stanisława Aleksandrowicza. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na 

kandydowanie. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska  – poddała pod głosowanie 

zamknięcie listy kandydatów na W – ce Przewodniczącego Rady Gminy. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów przyjęta została „za” – 

jednogłośnie”  ( głosowało 15 radnych) 

Przypomniała, Ŝe na funkcję W – ce Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono 

następujących kandydatów : 

1. Krzysztof Sobstyl 

2. Michał Szkwarek 

3. Stanisław Aleksandrowicz. 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, Ŝe dla 

przeprowadzenia wyboru naleŜy powołać Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty i 

przeprowadzi tajne głosowanie. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być osoba 
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kandydująca na funkcję W-ce Przewodniczącego Rady. Komisja winna liczyć co najmniej 3 

osoby. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – złoŜył wniosek aby skład osobowy Komisji Skrutacyjnej 

pozostawić bez zmian ( tj. Leszek Srębacz, Zenon Drabik, Leopold Saska). 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poddała pod głosowanie wniosek 

zgłoszony przez radnego – Krzysztofa Sobstla, który przyjęty został przez Radę jednogłośnie 

„za”( głosowało 15 radnych). 

 

Ogłoszono przerwę w obradach, w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do 

głosowania. 

 

Po przerwie prowadząca obrady – ElŜbieta Szwadowska - udzielił głosu Przewodniczącemu 

Komisji Skrutacyjnej, radnemu – Leszkowi Srębaczowi, który objaśnił zasady głosowania.  

Wybór W-ce Przewodniczącego zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym następuje 

spośród radnych bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Głosowanie 

odbywa się na kartach do głosowania. Komisja Skrutacyjna rozda radnym karty do 

głosowania. Aby głos był waŜny moŜna postawić tylko jeden znak „X” w kratce przy 

nazwisku jednego kandydata, na którego radny oddaje głos. nie zakreślenie Ŝadnej kratki przy 

nazwiskach kandydatów oznacza „wstrzymanie się” od głosowania. Zakreślenie więcej niŜ 

jednej kratki oznacza oddanie głosu „niewaŜnego”. 

Karty wrzuca się do urny. Na W-ce Przewodniczącego wybrany zostanie kandydat, który 

uzyskał największą i bezwzględną  liczbę głosów. 

 

Wystąpienie kandydatów : 

 

- Michał Szkwarek – radny - poinformował, Ŝe ukończył wiek 69 lat, obecnie emeryt, były 

pracownik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny - poinformował, Ŝe ukończył wiek 53 lat, pracuje w 

Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy, aktywnie udziela się społecznie dla 

dobra gminy i jej mieszkańców, były radny mijającej kadencji. 
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- Krzysztof Sobstyl – radny – dodał, Ŝe dzięki zdobytemu doświadczeniu w  pracach organów 

rady gminy, będzie mógł słuŜyć pomocą min. przy organizacji sprawnego przebiegu 

posiedzeń Rady. 

 

Następnie wszyscy radni otrzymali karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – ogłosiła przerwę w obradach do 

czasu ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia protokołu. 

 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Leszek Srębacz - odczytał 

protokół Komisji Skrutacyjnej, dotyczący wyboru W – Ce Przewodniczącego Rady Gminy 

Lubrza  

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

 

1. Krzysztof Sobstyl – 7 głosów 

2. Michał Szkwarek – 4 głosy 

3. Stanisław Aleksandrowicz – 4 głosy  

 

W oparciu o wyniki głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Ŝaden z kandydatów nie uzyskał 

wymaganej większości głosów. W związku z powyŜszym Rada Gminy nie dokonała wyboru 

W-ce Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

W związku z tym, Ŝe głosowanie nie zostało rozstrzygnięte,  Przewodnicząca Rady Gminy – 

ElŜbieta Szwadowska ogłosiła II turę głosowania tajnego na W-ce Przewodniczącego Rady 

Gminy Lubrza. 

Przewodnicząca obrad sesji zwróciła się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie 

kart  do przeprowadzenia II tury głosowania.  

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – złoŜył rezygnację z kandydowania na W-ce 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. 
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Wobec powyŜszego przewodnicząca obrad sesji – ElŜbieta Szwadowska poinformowała, Ŝe 

na funkcję W – ce Przewodniczącego Rady Gminy w II turze głosowania tajnego spośród 

zgłoszonych  kandydatów biorą udział : 

1. Krzysztof Sobstyl 

2. Michał Szkwarek 

 

Przewodnicząca obrad sesji – ElŜbieta Szwadowska - ogłosiła przerwę w obradach, w czasie 

której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Leszek Srębacz, przypomniał zasady 

głosowania.  

Wszyscy radni otrzymali karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru W-ce 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – ogłosiła przerwę w obradach do 

czasu ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia protokołu. 

 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Leszek Srębacz - odczytał 

protokół Komisji Skrutacyjnej, dotyczący wyboru W-ce Przewodniczącego Rady Gminy 

Lubrza.  

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

 

1. Krzysztof Sobstyl – 9 głosów 

2. Michał Szkwarek – 6 głosów 

 

W wyniku przeprowadzonej II tury głosowania tajnego W-ce Przewodniczącym Rady Gminy 

Lubrza wybrany został – P. Krzysztof Sobstyl. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – złoŜyła gratulacje P. Krzysztofowi 

Sobstylowi z wyboru na W – ce Przewodniczącego Rady.   
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- Krzysztof Sobstyl – W – ce  Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za dokonanie 

wyboru, zapewnił Ŝe będzie czynił starania aby jak najlepiej i uczciwie pełnić powierzoną 

funkcję.  

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poddała pod głosowanie 

następujące uchwały : 

-  Nr I/1/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza - przyjęta została przez Radę „jednogłośnie”- „za”              

( głosowało 15 radnych) - protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik do uchwały. 

 

- Nr I/ 2 / 2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru  W – ce 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza, przyjęta została „jednogłośnie”- „za” ( głosowało 15 

radnych) - protokoły Komisji Skrutacyjnej ( I i II tura głosowania) powołanej dla 

przeprowadzenia wyboru W – ce Przewodniczącego Rady Gminy stanowią załączniki do 

uchwały. 

 

Ad. 8 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poinformowała, Ŝe w skład komisji 

mogą wchodzić wyłącznie radni a w skład Komisji Rewizyjnej wyłącznie radni nie pełniący 

funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Do czasu ustalenia propozycji składów osobowych komisji stałych Rady Gminy ogłoszono 

przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady wznowiono. 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska –– przedstawiła przedstawione przez 

Radę propozycje : 

 

- do składu Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska, tj.:  

1. Michał IŜyk 
2. Edward Mrzygłocki 
3. Andrzej Karmelita 
4. Józef Ulman 
5. Leopold Saska 
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Następnie poddała pod głosowanie proponowany skład Komisji Gospodarczo – Rolnej i 

Ochrony Środowiska – „za” – „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- do składu Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, tj : 

1. Stanisław Aleksandrowicz 
2. Andrzej KałuŜa 
3. Zenon Drabik 
4. Małgorzata Janik 
5. Brygida Hoppe 

 

Następnie poddała pod głosowanie proponowany skład Komisji Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych – „za” – „jednogłośnie” ( głosowało 15 

radnych). 

 

- do składu Komisji BudŜetowej, tj.: 

1. Leszek Srębacz 
2. ElŜbieta Szwadowska 
3. Michał Szkwarek 
4. Krzysztof Sobstyl 
5. Joanna Kubatek 

 
Następnie poddała pod głosowanie proponowany skład Komisji BudŜetowej – „za” – 

„jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- do składu Komisji Rewizyjnej, tj: 

1. Edward Mrzygłocki 
2. Zenon Drabik 
3. Michał IŜyk 
4. Stanisław Aleksandrowicz 
5. Leopold Saska 
 

Następnie poddała pod głosowanie proponowany skład Komisji Rewizyjnej  – „za” – 

„jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – przypomniała, Ŝe zgodnie z § 62 

Statutu Gminy Lubrza, Przewodniczącego komisji wybierają spośród siebie członkowie danej 

Komisji. 
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Przewodnicząca obrad ogłosiła 10- cio minutową przerwę w obradach sesji w celu ustalenia 

przewodniczących komisji stałych Rady Gminy. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – przedstawiła przewodniczących 

komisji stałych Rady Gminy, wybranych spośród członków poszczególnych komisji : 

 

1. MICHAŁ IśYK – przewodniczący Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony 

Środowiska 

2. STANISŁAW ALEKSANDROWICZ – przewodniczący Komisji Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

3. LESZEK SRĘBACZ – przewodniczący Komisji BudŜetowej. 

 

Po ustaleniu składów osobowych poszczególnych komisji, Przewodnicząca Rady Gminy 

podała pod głosowanie projekt uchwały Nr I/3/2010 w sprawie powołania stałych komisji 

rady gminy,  który został przyjęty jednogłośnie – „za” ( głosowało 15 radnych ) 

 

Ad. 9 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poinformowała, ze zgodnie z § 70 

ust. 2 Statutu Gminy Lubrza Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. 

 

Wobec powyŜszego zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

 

- Krzysztof Sobstyl – W-ce Przewodniczący Rady Gminy -  zgłosił kandydaturę P. Michała 

IŜyka ( wyraził zgodę na kandydowanie) 

 

- Michał Szkwarek – radny - zgłosił kandydaturę P. Leopolda Saskę ( wyraził zgodę na 

kandydowanie). 

- Zenon Drabik – radny - zgłosił kandydaturę P. Edwarda Mrzygłockiego ( wyraził zgodę na 

kandydowanie). 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 
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- Michał IŜyk – radny -  złoŜył rezygnację z kandydowania na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poinformowała, Ŝe w związku ze 

złoŜoną rezygnacją P. Michała IŜyka z kandydowania na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, wybór nastąpi spośród następujących kandydatów: 

1. Leopold Saska, 

2. Edward Mrzygłocki. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę 

głosów : 

1. Leopold Saska – 8 głosów „za” 

2. Edward Mrzygłocki – 7 głosów „za” 

( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych). 

 

Wobec powyŜszego przewodnicząca obrad sesji poddał pod głosowanie Uchwałę                

Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Uchwała przyjęta została przez Radę jednogłośnie - „za”( głosowało 15 radnych), w której 

stwierdza się wybór Pana LEOPOLDA SASKA  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad. 10 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – zgłosiła wniosek o uzupełnienie 

porządku obrad sesji o dodatkowy punkt – Podjęcie uchwały - w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 rok. 

Zwróciła się do Sekretarza Gminy – P. Lilli Gąsior o wyjaśnienie potrzeby podjęcia uchwały. 

 

- Sekretarz Gminy – Lilla Gąsior – poinformowała, Ŝe powyŜsza uchwała była podejmowana 

przez Radę mijającej kadencji na sesji w miesiącu wrześniu br, która później musiała być 

uchylona na sesji w miesiącu październiku br. ze względów proceduralnych. Zgodnie z opinią 

Wydz. Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie moŜna było w jednym 

czasie podejmować uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 
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2011 rok (Uchwała nr XXXI/223/2010 z dnia 30 września 2010r.) oraz uchwały 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 (Uchwala nr 

XXXI/219/2010 z dn. 30.09.2010r.) – posiada ona charakter przepisu prawa miejscowego i 

najpierw musiała  ukazać się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Po 

uprawomocnieniu uchwały, ogłoszono konsultacje z organizacjami pozarządowymi, jednakŜe 

Ŝadna z organizacji nie przystąpiła do konsultacji, równieŜ nie zgłoszono Ŝadnych uwag i 

wniosków. 

Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 rok musi 

być podjęta przez Radę do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego. 

Program określa kierunki działania i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zawiera 

cele ogólne, szczegółowe, obszary współpracy, formy wsparcia finansowego, wszystko 

zgodnie z ustawowymi wymogami. Gminy mogą realizować zdania własne za pomocą 

organizacji pozarządowych. Działalność tych organizacji wspierana jest finansowo z budŜetu 

gminy w formie dotacji. 

Obecnie funkcjonuje Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych, które zajmuje się 

prowadzeniem działalności społecznej w zakresie rozwoju sportu, kultury i rekreacji.  

Innym zadaniem własnym gminy jest pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz 

opieka społeczna – dotacja z budŜetu gminy przekazywana jest do Stacji  CARITAS w 

Lubrzy. Wybór organizacji pozarządowej następuje za pomocą ogłoszonego otwartego 

konkurs ofert.  

 

Przewodnicząca obrad sesji poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany do 

porządku obrad sesji, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego punktu dot. podjęcia 

uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2011 rok. 

Wniosek o zmianę porządku obrad przyjęty został przez Radę przy 15 głosach „za”, 

„przeciw” – 0. „wstrzymujące się” – 0 ( głosowało 15 radnych). 

 

Przewodnicząca obrad sesji poddała pod głosowanie Uchwalę Nr I/5/2010 w sprawie 

uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
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na 2011 rok, która przyjęta została przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się”.               

( głosowało 15 radnych). 

 

Sprawy inne: 

 

- Jan Malec – radny Powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe oficjalne zaprzysięŜenie Rady 

Powiatu prudnickiego odbędzie się na sesji rady w dniu 01grudnia br., podczas której nastąpi 

równieŜ wybór Zarządu. ZłoŜył podziękowania za poparcie w wyborach i oddanie głosu na 

jego kandydaturę.  

Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe niesprawiedliwie dokonany jest podział mandatów w Radzie 

Powiatu, poniewaŜ gmina Lubrza, licząca ok. 4 800 osób uprawnionych do głosowania 

posiada 1 mandat, natomiast gmina Biała, licząca ok. 8 000 mieszkańców posiada aŜ 4 

mandaty. Widać, Ŝe podział mandatów nie jest proporcjonalny, tą kwestię równieŜ 

naleŜałoby w przyszłości poruszyć. 

Zapewnił, Ŝe będzie czynił starania aby współpraca z Radą Gminy oraz Wójtem układała się 

pomyślnie. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta 

Szwadowska zamknęła obrady I sesji Rady Gminy Lubrza, dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1315. 

 

 

Protokołowała :          PRZEWODNICZĄCA 
Alina Woehl        RADY GMINY LUBRZA 
              ElŜbieta Szwadowska 
 

 

 

 


