
Protokół nr II/2010 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 13 grudnia 2010r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska o godz. 1030 otworzyła sesję, po 

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

uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady ( 15 osób ) stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 

- Wójta Gminy Lubrza kadencji 2010-2014 – Mariusz Kozaczek 

- Wójt Gminy Lubrza kadencji 2006-2010 – Stanisław Jędrusik 

- Sekretarz Gminy – Lilla Gąsior 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów. 

- Sołtysi 

- Przewodniczący Rad Sołeckich. 

- Kierownicy zakładów i jednostek gospodarczych 

- pracownicy Urzędu Gminy 

- radny powiatu Prudnik – Jan Malec 

 

Obsługa prawna sesji : P. Janusz Szot 

 

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

załączniki do protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska - przedstawiła porządek 

obrad sesji, który wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję.  

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 listopada 2010r 

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta. 

5. ZłoŜenie ślubowania przez Wójta. 
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6. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Dyskusja 

9. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

- w sprawie  zmian  budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010 . 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poinformował, Ŝe w porządku obrad 

sesji zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na przesunięciu punktu 2 – 

„Sprawy organizacyjne” po pkt.3 – „Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 29 listopada 2010r.” 

 

Proponowana zmiana w porządku obrad przyjęta została przez Radę  „jednogłośnie”                

( obecnych podczas głosowania 15 radnych). 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 29 listopada 2010r.  

 

Przewodnicząca obrad sesji złoŜyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 29 listopada 2010r. 

przyjąć bez jego odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę „jednogłośnie” ( głosowało 15 

radnych). 

 

Ad. 3 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – złoŜyła podziękowanie w imieniu 

całej Rady Gminy oraz wszystkich mieszkańców - Panu Stanisławowi Jędrusikowi za 

czteroletnią pracę dla samorządu gminnego, cyt. „Zawsze jest tak, Ŝe ktoś otrzymuje poparcie 

a ktoś nie, niestety w tych wyborach, minimalną róŜnicą głosów wyborcy zdecydowali o 

takim, a nie innym wyniku, co powinno rekompensować dokonany wybór mieszkańców, a 

przyszłemu wójtowi pokazać jak wysoką poprzeczkę wyznaczył Pan dla niego i jak bardzo 

będzie musiał się starać aby mieszkańców gminy usatysfakcjonować.” 
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 - Krzysztof Sobstyl – W-ce przewodniczący Rady Gminy Lubrza – cyt.  „W imieniu 

własnym i poprzedniej Rady Gminy chciałbym, Ŝegnając się z Panem podziękować za 

kadencję w której pokazał nam Pan wysokie standardy zarządzania gminą. Z całą 

stanowczością mogę powiedzieć, Ŝe odchodzi Pan z poczuciem dobrze wykonanej słuŜby, 

proszę podnieść głowę do góry, bo naprawdę moŜe Pan być dumny ze swoich dokonań. 

Dziękujemy za drogi, chodniki, mosty, wyremontowane domy kultury, remizy OSP, placówki 

oświatowe, tranzyt wodociągowy i wszystkie inne inwestycje, które powstały za Pana 

kadencji. 

śegnając Pana wiem, Ŝe Ŝegnamy Wójta twórczego, pracowitego i ambitnego gospodarza 

gminy. 

JeŜeli któryś z nas, kiedyś niebacznie przyczynił panu bólu i smutku (bo róŜnie bywało) to 

nam dzisiaj wybacz. Będzie nam brakowało Pana pomysłów, rad, wskazówek a przede 

wszystkim wiary i uporu w dąŜeniu do celu. 

Kończąc chcę Pana zapewnić, Ŝe pamięć o Panu i dokonaniach trwać będzie. Dziękujemy za 

wszystko i Ŝyczymy duŜo zdrowia oraz pomyślności w dalszym Ŝyciu”. 

 

- Stanisław Jędrusik – Wójt Gminy Lubrza kadencji 2010-2014 – powiedział, Ŝe jest 

zadowolony z mijającej kadencji, podczas której udało się wiele dokonać. Podziękował za 

bardzo dobrą współpracę Radzie Gminy, dzięki której wspólnie moŜna było realizować 

wszystkie zadania. RównieŜ złoŜył podziękowania Sołtysom, Przewodniczącym Rad 

Sołeckich, dyrektorom jednostek budŜetowych, dyrektorom szkół i przedszkoli, wszystkim 

pracownikom Urzędu, którzy słuŜyli pomocą w realizacji niejednokrotnie trudnych zadań. 

 

 Ponadto złoŜył nowo wybranemu Wójtowi – P. Mariuszowi Kozaczkowi gratulacje z 

wyboru oraz objęcia stanowiska nowego Wójta Gminy Lubrza oraz złoŜył Ŝyczenia wielu 

sukcesów w nadchodzącej kadencji. 

 

Ad. 4 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy. 

 

- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Lubrzy – Alicja Bilińska – „Szanowny 

Wójcie elekcie. Wysoka Rado. Szanowni zebrani. 

Wyborcy zaufali P. Mariuszowi Kozaczkowi i poparli jego program działania, który 

prezentował podczas kampanii wyborczej. 
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Wyborcy postawili na ludzi młodych, wykształconych i nowoczesnych, poniewaŜ pragną 

zmian na lepsze dla naszej Gminy i jej mieszkańców. 

Chcę równieŜ Ŝeby młodzi ludzie realizowali własne zamierzenia, plany – tutaj na miejscu, 

bez potrzeby wyjazdu za granicę. 

 Jest Pan bardzo młodym człowiekiem, ale juŜ z bogatym doświadczeniem 

zawodowym, które pomoŜe Panu w kierowaniu pracą Urzędu Gminy. Wyborcy mają 

nadzieję, Ŝe będzie Pan zakopywał podziały istniejące wśród mieszkańców naszej Gminy. 

Będzie łączył, współpracował z nimi, zachęcał mieszkańców do działalności w organizacjach 

i stowarzyszeniach istniejących w naszej gminie. Mam nadzieję, Ŝe nie będzie Pan, będąc 

Wójtem Gminy , dzielił ludzi na lepszych i gorszych, będzie słuŜył wszystkim mieszkańcom 

bez względu na sympatie i antypatie, poniewaŜ Wójt ma rolę słuŜebną wobec mieszkańców. 

A mówię to nie bez kozery. Kiedy 4 lata temu poszłam do ówczesnego Wójta Gminy w 

pewnej sprawie słuŜbowej, przywitał mnie słowami – A Pani czego tutaj chce?. UwaŜam, Ŝe 

jeŜeli Wójt chce zasłuŜyć na szacunek i powaŜanie, musi szanować innych ludzi”. 

 

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Lubrzy – Alicja Bilińska – 

poinformowała, Ŝe stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim 

wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Gminna 

Komisja Wyborcza w Lubrzy stwierdza, Ŝe w wyborach, które odbyły się dnia 05 grudnia 

2010r. Pan mgr Mariusz Kozaczek wybrany został WÓJTEM GMINY LUBRZA .  

ZłoŜyła na ręce Pana Wójta stosowne zaświadczenie, stwierdzające wybór. 

 

„śyczę Panu powodzenia i sukcesów w realizacji postawionych celów. Jednocześnie Ŝyczę 

dobrej współpracy na linii Wójt – Rada Gminy. Kompetentny pracownik, wykształcony i 

kulturalny jest kluczem do osiągania sukcesów naszej gminy”. 

 

Ad. 5 

ZłoŜenie ślubowania Wójta Gminy Lubrza. 

 

Przewodnicząca obrad sesji zwróciła się do radnych oraz zaproszonych gości o powstanie a   

P. Wójta o złoŜenie ślubowania. 

 

Następnie Wójt Gminy – mgr Mariusz Kozaczek – złoŜył uroczyste ślubowanie :  
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„ Obejmuj ąc urząd wójta Gminy Lubrza, 

uroczyście ślubuj ę, 

Ŝe dochowam wierności prawu, 

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko 

 dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy Lubrza - 

- Tak mi dopomóŜ Bóg” 

 

- Wójt Gminy Lubrza – Mariusz Kozaczek - „śyczę sobie oraz radnym owocnej współpracy 

na następne 4 lata, aby gmina jeszcze bardziej się rozwijała. RównieŜ dziękuję poprzedniemu 

Wójtowi na dotychczasową pracę oraz za to, Ŝe przyczynił się do rozwoju naszej gminy” 

 

- Krzysztof Sobstyl – W-ce przewodniczący Rady Gminy Lubrza – wygłosił cyt. słowa :         

„ Szanowny Panie Wójcie. Proszę przyjąć gratulacje z Ŝyczeniami pomyślności, siły, odwagi i 

duŜo zdrowia przed cięŜką słuŜbą dla gminy. Wierzymy, Ŝe podniesioną poprzeczkę utrzyma 

Pan, a chcielibyśmy aby podniósł ją Pan jeszcze wyŜej. Wierzymy teŜ, Ŝe młodość, odwaga i 

ambicja pana dobrzy przysłuŜy się naszej Gminie. Jeszcze raz pomyślności wszystkiego 

najlepszego. 

 

Ad. 6 

Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska  - zwróciła się do P. Sekretarz o 

przedstawienie zasad wynagradzania i aktualnych stawek oraz innych niezbędnych 

informacji. 

 

- Sekretarz Gminy – Lilla Gąsior – poinformowała, Ŝe wynagrodzenie Wójta reguluje ustawa 

o pracownikach samorządowych ( zmieniona 21 listopada 2008r.)  oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

samorządowych. Ustalona jest tabela zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych 

pracowników. Na wynagrodzenie Wójta składają się następujące składniki : wynagrodzenie 

zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek słuŜbowy, wysługa lat. 

Obecnie : 

-  wynagrodzenie zasadnicze moŜe być ustalone w granicach od 4.200 zł do 5.900 zł.  
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- dodatek ze wieloletnią pracę ( dodatek staŜowy) – w przypadku obecnego Wójta wyniesie     

  9 % w wysokości wynagrodzenia zasadniczego 

-dodatek funkcyjny : max. 1.900 zł 

- dodatek specjalny  – jest to dodatek który wylicza się w stosunku do sumy wynagrodzenia  

  zasadniczego i  dodatku funkcyjnego tj. od  20 % do 40 % tej sumy. 

 

W okresie ostatnich 4 lat wynagrodzenie Wójta wynosiło odpowiednio : 

1. Uchwala Rady Gminy Lubrza Nr II/3/2006 z dn. 06.12.2006r.  

1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.450,00 zł 

2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.080,00 zł 

3. dodatek ze wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego 

4. dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj. kwota 906,00 zł 

Razem 6.126 zł. ( brutto). 

 

2.  Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr X/71/2007 z dnia 27.12.2007r. 

1.  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości       4 100,00 zł. 

2. dodatek funkcyjny w wysokości                    1 080,00 zł. 

3. dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego                   820,00 zł. 

4. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj. 1 036,00 zł. 

    Razem 7.036 zł. ( brutto). 

 

3. Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XIV/100/2008 z dnia 30.06.2008r., która została podjęta 

w wyniku zmiany rozporządzenia płacowego. Wynagrodzenie Wójta nie mieściło się w 

kwocie minimalnej określonej Rozporządzeniu.  

1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości       4 500,00 zł. 

2. dodatek funkcyjny w wysokości                    1 500,00 zł. 

3. dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego                   900,00 zł               

4. dodatek specjalny  w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj. kwota 1 200,00 zł. 

    Razem 8.100 zł. ( brutto). 
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Do czasu ustalenia propozycji wynagrodzenia Wójta, przewodnicząca obrad sesji – ElŜbieta 

Szwadowska ogłosiła 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady wznowiono. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – przedstawiła propozycję Rady , tj: 

1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 200,00 zł 

2. dodatek funkcyjny w wysokości 1 200,00 zł 

3. dodatek ze wieloletnią pracę w wysokości 9 % wynagrodzenia zasadniczego 

4. dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj. kwota 1 350,00 zł 

Razem: 7.128 zł (brutto). 

 

Następnie Przewodnicząca obrad sesji poddała pod głosowanie projekt uchwały                     

Nr II/6/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza z przedstawioną 

powyŜej propozycją Rady.  W wyniku przeprowadzonego głosowania, uchwała przyjęta 

została „jednogłośnie” przy 15 głosach „za”. ( głosowało 15 radnych ). 

 

Ad. 7 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – przypomniała wszystkim radnym, 

Ŝe interpelacja powinna zawierać w szczególności krótkie przedstawienie stanu faktycznego, 

będącego jej przedmiotem oraz wynikające stąd pytania lub postulaty. 

 

Następnie zwróciła się do radnych o zgłaszanie interpelacji. 

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy Przewodnicząca Gminnej Komisji 

Wyborczej moŜe głosić swoje poglądy polityczne lub osobiste? Kto wybiera 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej ? Stwierdził, Ŝe osoba pełniąca taką funkcję 

powinna być bezstronna. 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – Janusz Szot – poinformował, Ŝe odpowiedź na zgłoszoną 

interpelację udzielona zostanie na piśmie  w formie opinii prawnej. 
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Ad. 8 i 9 

Podjęcie uchwał : 

 

- Józef Ulman – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakim wynikiem zamknie się tegoroczne 

wykonanie budŜetu? Jakie jest przewidywane zadłuŜenie? Jaki kredyt zaciągnięty został w 

2010? 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, iŜ nie wiadomo jeszcze jak się zamknie 

tegoroczny budŜet, poniewaŜ wpływają jeszcze dochody podatkowe, dotacje, subwencje, 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza tym będzie jeszcze subwencja 

oświatowa oraz zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego za projekt Modernizacja 

Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce. W miesiącu kwietniu podjęta została uchwała o 

zaciągnięciu kredytu długoterminowego na kwotę 2.200.000 zł. Ponadto podpisana została 

umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na poŜyczkę ok. 400 000 zł w na finansowanie 

zadania pn. „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza…” . 

Na chwilę obecną zadłuŜenie gminy wynosi ok. 3.500.000 zł, ale dokładna kwota zadłuŜenia 

będzie znana dopiero 31.12.2010r. 

 

- Józef Ulman – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaki był planowany deficyt w budŜecie na 

rok 2010, oraz jakie było źródło pokrycia zadłuŜenia?  

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe spłata kredytu zaplanowana jest 

na rok 2019. Inne źródła spłaty kredytu, to środki pochodzące z wpływów podatku rolnego, 

podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

- Józef Ulman – radny – zwrócił uwagę na załączniki do projektu uchwały  w sprawie zmian 

budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010, tj. „Wieloletni Program Inwestycyjny 

Gminy Lubrza na 2010r.” oraz „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych na 2010r.” Stwierdził, Ŝe są to przecieŜ „poboŜne 

Ŝyczenia”, poniewaŜ nie stać finansowo gminy na realizację wszystkich zadań. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, Ŝe zadania ujęte w Wieloletnim Programie 

Inwestycyjnym…zaplanowane zostały juŜ kilka lat wcześniej, ten dokument jest waŜny do 

końca bieŜącego roku. Od 2011r. będzie obowiązywała juŜ tzw. „Wieloletnia Prognoza 
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Finansowa”, w której ujęte są 4 zadania inwestycyjne, realizacja przewidywana jest w latach 

2011 – 2014. JeŜeli Gmina będzie miała dobrą kondycję finansową, wówczas będzie moŜna 

ująć dodatkowe zadania. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta 

Szwadowska, poddała pod głosowanie następujące projekty uchwał : 

 

- Nr II/7/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budŜetowego o nazwie 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy   

Uchwała przyjęta została przy 14 głosach „za” i 1 -  „wstrzymującym się” ( głosowało 15 

radnych). 

 

- Nr II/8/2010 w sprawie  zmian  budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 
Faktyczny skład Rady Gminy - 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 15 
Podjęte przez Radę uchwały stanowią załączniki do protokołu.   
 

Ad. 10 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – złoŜył następujące WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku z następującymi uwagami dot.  

remontowanej drogi powiatowej relacji Prudnik – KrzyŜkowice w m. KrzyŜkowice: 

  - naprawić powstałe w nowej nawierzchni dziury znajdujące się przy posesji nr 48 i 50.  

  - nieprawidłowe wyprofilowanie nawierzchni jezdni oraz niewłaściwe usytuowanie kratek 

ściekowych w granicach posesji nr 9, 42 oraz naprzeciw, Nr 69 oraz naprzeciw 69. Podczas 

opadów woda nie jest odprowadzana do kratek ściekowych, tylko zalega na jezdni tworząc 

wielkie rozlewisko.      

  -zamocować luźno połoŜoną pokrywę na studzience kanalizacyjnej przy posesji nr  51,  

  -  podnieść wjazd do posesji  nr 43. Podczas opadów deszczu woda wpływa na posesję. 

 

2.  Zaplanować w budŜecie gminy środki na koszenie boisk sportowych ( 2 – 3 razy w roku)     

    w miejscowościach gdzie nie ma Ludowych Zespołów Sportowych. 
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3. Przekazać radnym wykaz dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Lubrza.  

 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w dalszym ciągu nie jest wykonany  

odpływu wody  przy drodze powiatowej Lubrza – Jasiona ( skrzyŜowanie). 

 

- Jan Malec – radny Powiatu Prudnik – poinformował, Ŝe przepływ na drodze powiatowej 

Lubrza - Jasiona jest wykonany, problem jest w róŜnicy poziomów gruntu, być moŜe dlatego 

w tym miejscu moŜe gromadzić się nadmiar wody spływającej z pól. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe odpływ nie jest połączony z odpływem 

drogi w kierunku Jasiony. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka kwota zabezpieczona jest w 

budŜecie gminy na rok 2010 na zimowe utrzymanie dróg? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy o zwiększenie 

dotacji  w wys. 15 000zł z przeznaczeniem na zakup bezodpływowych zbiorników na ścieki 

przy budynku komunalnym w Trzebina 2 ( tj. dwa zbiorniki, kaŜdy po 12m3 – koszt 8 200 zł 

wraz z kosztami transportu) oraz zimowe utrzymanie dróg. 

Na zimowe utrzymanie dróg w budŜecie gminy na rok 2010 zaplanowana była kwota 

25 000zł. + 10.000 zł przyznane zostało w ciągu roku ( przesunięcie z zadań komunalnych), 

co daje łącznie kwotę 35.000 zł. Na dzień dzisiejszy przyznana dotacja celowa juŜ została 

wykorzystana. Trudno jest powiedzieć jakie środki do końca roku będą potrzebne na zimowe 

utrzymanie dróg.  

Ponadto dodał, Ŝe zimowe utrzymanie dróg gminnych zlecane jest dodatkowo innym 

podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą z terenu gminy Lubrza. tj. RSP Skrzypiec, 

RSP Jasiona oraz osobie prywatnej z Nowego Browińca. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaki jest koszt pracy 1 godz. samochodu 

z pługiem? 

 

 - Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe  zimowym utrzymaniem 
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objętych jest 12,5 km dróg gminnych i na tej podstawie sporządzana jest kalkulacja kosztów. 

Coraz częściej zgłaszane są wnioski od mieszkańców o dodatkowe odśnieŜania dróg 

wewnętrznych np. przy nowo wybudowanych posesjach.  

Na podstawie obowiązującego zarządzenia Wójta Nr 116/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.), w 

sprawie ustalenia odpłatności za wynajem samochodu cięŜarowego STAR do wywozu 

odpadów oraz odśnieŜania ulic, ustalona jest stawka odpłatności za wynajem samochodu w 

wysokości – za 1 km przebiegu 3,00 zł brutto. 

Natomiast na podstawie zarządzenia Wójta Nr 117/2007 z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie 

ustalenia odpłatności za wynajem koparko – ładowarki oraz wysokości roboczogodziny za 

pracę pracownika gospodarczego, ustalona jest stawka odpłatności za wynajem koparko – 

ładowarki w wysokości: za 1 r/g 85 zł brutto. 

Nie ma  oficjalnego zapisu, czy ustalenia, Ŝe przyznana kwota dotacji będzie proporcjonalnie 

rozliczana ( pomniejszana)  w oparciu o stawki, które regulują powyŜsze zarządzenia.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej utrzymuje drogi gminne w ramach środków 

jakie otrzyma z budŜetu gminy w formie dotacji celowej.  W przypadku jej wykorzystania, 

ponownie występuje z wnioskiem do Wójta o przyznanie dodatkowych środków na ten cel.  

Aby odśnieŜyć 14 km dróg gminnych trzeba pokonać (łącznie z dojazdem) trasę ok. 120 km. 

Dobrze byłoby przymierzyć się do dokładnego sporządzenia kalkulacji kosztów związanych z 

zimowym utrzymaniem dróg. 

 

- Małgorzata Janik – radna – zwróciła się z prośbą aby podczas odśnieŜania dróg gminnych, 

zwrócić szczególną uwagę na odśnieŜanie drogi w Słokowie na osiedlu. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z prośbą do dyr. ZGKiM o podanie numeru telefonu, 

na który mieszkańcy mogliby bezpośrednio interweniować w sprawie zimowego utrzymania 

dróg. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poinformowała, Ŝe wszelkie 

informacje na temat zakresu działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Lubrzy oraz kontaktowe numery telefonów znajdują się na stronie internetowej www.zgkim-

lubrza.pl. Dobrze byłoby taką informację o numerach telefonów rozwiesić równieŜ na 

tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.  
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- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, z kim mieszkańcy mogą się kontaktować 

w przypadku zimowego utrzymania dróg, jeśli Zakład wynajmuje podwykonawców?  

Ponadto zwrócił się uwagę aby drogi w miarę moŜliwości odśnieŜane były ok. godz. 6.00 

rano, kiedy ludzie wyjeŜdŜają do pracy. Zawsze występuje problem w miejscowości 

Skrzypiec – osiedle, gdzie wyjazd praktycznie jest niemoŜliwy. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe wszelkie uwagi odnośnie 

zimowego utrzymania dróg naleŜy zgłaszać bezpośrednio do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. Niestety firmy podwykonawcze, tj. Rolnicze Spółdzielnie 

Produkcyjne w pierwszej kolejności odśnieŜają własne drogi, później dopiero wykonują 

dodatkowe zlecenia, dlatego teŜ ZGKiM praktycznie nie ma wpływu na to w jakich 

godzinach drogi, które są im zlecane będą odśnieŜone. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona ( radny powiatu Prudnik) – zwrócił się z zapytaniem, czy 

nie moŜna byłoby odpowiednio porozumieć się między Gmina Lubrza i Powiatem 

Prudnickim w kwestii odśnieŜania równieŜ tych dróg, po których muszą przejechać aby 

dostać się  na drogę powiatową czy gminną. Często obserwuje się, Ŝe samochód przejeŜdŜa 

drogą gminną z podniesionym pługiem a następnie zaczyna odśnieŜanie  gdy zaczyna się 

droga powiatowa. Odwrotna sytuacja równieŜ ma miejsce.  

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe takie porozumienie jest 

praktycznie niemoŜliwe, poniewaŜ tutaj liczą się tylko i wyłącznie koszty. Niestety taka jest 

rzeczywistość, choć moŜe to wydawać się absurdalne. Ponadto podwykonawcy nie chcą 

odśnieŜać dróg dojazdowych które są wąskie, lub takich gdzie wjazd i wyjazd jest utrudniony.  

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy byłaby moŜliwość aby pracownicy 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaczynali prace przy odśnieŜaniu dróg 

gminnych w godzinach wcześniejszych np. juŜ o 4.00 rano? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe zmiana godzin pracy wiąŜe się ze 

zmianami organizacyjnymi Zakładu, oraz zmianą wynagrodzeń pracowników gdzie 

dochodziłyby godziny nadliczbowe. Wszystko moŜna zrobić, ale to wiąŜe się z kosztami. 

Jeśli będą przyznane konkretne środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg to wszystko 

moŜna organizacyjnie dopasować. 
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Ponadto stwierdził, Ŝe do tego potrzebny jest równieŜ odpowiedni sprzęt. Nie moŜna 

wymagać rzeczy niemoŜliwych. Jednym samochodem nie ma moŜliwości zabezpieczyć 

całego terenu gminy Lubrza, na który składa się 11 miejscowości. Z tego teŜ względu zimowe 

utrzymania dróg gminnych dodatkowo zleca się podwykonawcom, ale czasami nawet i  to jest 

niewystarczające. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe Zakład posiada raczej dobry sprzęt do 

odśnieŜania dróg, poniewaŜ niedawno był wymieniamy. Ponadto złoŜył podziękowania 

Prezesowi RSP Skrzypiec oraz RSP Jasiona za pomoc przy zimowym utrzymaniu dróg. 

 

- Jan Malec – Prezes RSP Jasiona ( radny powiatu Prudnik) – stwierdził, Ŝe dobrze byłoby 

zatrudnić więcej podwykonawców ( np. rolników indywidualnych) do zimowego utrzymania 

dróg w kilku miejscowościach, wówczas problem z odśnieŜaniem byłby znacznie mniejszy. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe pracownik ZGKiM w Lubrzy często 

przychodzi do pracy o godz. 4.00 nad ranem po to aby uruchomić samochód, problem jest 

zwłaszcza podczas silnych mrozów. Samochód uruchamiany jest róŜnymi sposobami i w 

róŜnych warunkach. Koniecznie potrzebny jest garaŜ ocieplany, ale na to potrzeba środków 

finansowych, których w budŜecie nigdy nie ma. Wymagania mamy duŜe ale trzeba popatrzeć 

na problem równieŜ z innej strony. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jest zatrudniony palacz, który  

obsługuje wszystkie budynki komunalne? 

 

 - Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, Ŝe jest pracownik, który wykonuje 

róŜne prace w ramach swojego zakresu czynności, jak równieŜ dodatkowe prace zlecone, np. 

jako palacz w budynku komunalnym Trzebina 2 oraz w budynku Caritas w Lubrzy.   

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, Ŝe w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy 

Lubrza, od kilku lat przesuwa się realizację zadań jak, remont drogi gminnej w Lubrzy ul. 

Nowej Naprawy oraz droga Skrzypiec – Dytmarów, której remont planowany był juŜ na lata 

2009 – 2011, nadal co roku jest przesuwany. Ta sprawa była juŜ wcześniej poruszana, 

niestety nadal nic się nie zmieniło. 
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- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe w pierwszej kolejności do 

remontu planowana jest droga na którą jest juŜ opracowana dokumentacja, tj. droga w Lubrzy 

ul. Nowej Naprawy. W chwili obecnej nie stać finansowo gminy na realizację obu zadań. 

 

- Zenon Drabik – radny – złoŜył WNIOSEK aby zaplanować w budŜecie gminy na 2011 

opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej Skrzypiec – Dytmarów, a na rok 2012 – 

2013 jej realizację.  

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – poinformował, Ŝe w listopadzie br. w budynku 

GOKSiR w Lubrzy wymienione zostały piece c.o i do tej pory nie zostały zapłacone, jest to 

kwota 50.000 zł. MoŜe okazać się, Ŝe pod koniec stycznia przyszłego roku przedstawiciel 

firmy przyjedzie i wymontuje piece. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – dodał, iŜ rzeczywiście uszkodzone zostały dwa 

piece, które pracowały przez 6 lat. Niestety Ŝadnego z nich nie moŜna było juŜ naprawić. 

Sprowadzone zostały 2 nowe piece, za które trzeba zapłacić. W budŜecie GOKSiR niestety 

nie ma środków na ten cel. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza – zwróciła się z zapytaniem 

do P. Skarbnik, czy w projekcie budŜetu na rok 2011 uwzględnione są środki na zakup piecy? 

 

- Maria Mikołajów – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, Ŝe dla GOKSiR zaplanowana jest ogólnie 

dotacja w wys. 500 000 zł? 

 

- Józef Ulman – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka była przyznana dotacja dla GOKSiR 

na rok 2010? 

 

- Maria Mikołajów – Skarbnik Gminy – poinformowała, Ŝe w budŜecie gminy na rok 2010 

dla GOKSiR w Lubrzy zaplanowana była dotacja w wys. 530 000 zł ( w tym uwzględnione 

były prace remontowe obiektów). 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza – zaproponowała aby 

powyŜszą sprawą zająć się na najbliŜszych posiedzeniach komisji merytorycznych Rady 

Gminy. 
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Przewodnicząca obrad sesji udzieliła głosu osobom z publiczności : 

 

- Józef  Tyrpuła  - przedstawiciel Zrzeszenia „Polski Związek Łowiecki” przy Kole 

łowieckim „Odyniec” w Lubrzy – poinformował, Ŝe obszar działania Koła Łowieckiego 

ODYNIEC obejmuje obwód łowiecki nr 106 i liczy 3 400 ha. Dotychczasowa współpraca z 

władzami gminy układała się dobrze, nie było Ŝadnych zastrzeŜeń. Zwrócił się z prośbą o 

dalszą dobrą współpracę z nowymi władzami gminy.  

 

 

- Bogdan Zioła – delegat Izby Rolniczej w Opolu – podziękował Wójtowi Gminy kadencji 

2006 – 2010 – Stanisławowi Jędrusikowi za dobra współpracę oraz złoŜył Ŝyczenia i 

gratulacje nowemu Wójtowi – Mariuszowi Kozaczek. 

 

- Ryszard Surmiak – radny kadencji 2006 – 2010 – zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o 

ujęcie w budŜecie gminy na rok 2011 środków na remont i konserwację rowów 

melioracyjnych. Sprawa jest bardzo pilna, poniewaŜ przy obfitych opadach deszczu, woda 

zalega na polach i niszczy uprawy.  

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, Ŝe konserwacją rowów melioracyjnych przy 

polach prywatnych zajmowała się Gminna Spółka Wodna, rolnicy sami ją rozwiązali, 

poniewaŜ nie chcieli płacić składek. 

 

- Ryszard Surmiak – radny kadencji 2006 – 2010 – poinformował, Ŝe rolnicy przy swoich 

polach samodzielnie czyszczą rowy melioracyjne, problemem są rowy znajdujące się przy 

drogach publicznych.  

 

Nie zgłoszono innych uwag w dyskusji 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta 
Szwadowska zamknęła obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

ZłoŜyła równieŜ Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1030 a zakończono o godz. 1220. 
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Wnioski : 
 
1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku z następującymi uwagami dot.  
remontowanej drogi powiatowej relacji Prudnik – KrzyŜkowice w m. KrzyŜkowice: 
  - naprawić powstałe w nowej nawierzchni dziury znajdujące się przy posesji nr 48 i 50.  
  - nieprawidłowe wyprofilowanie nawierzchni jezdni oraz niewłaściwe usytuowanie kratek 
ściekowych w granicach posesji nr 9, 42 oraz naprzeciw, Nr 69 oraz naprzeciw 69. Podczas 
opadów woda nie jest odprowadzana do kratek ściekowych, tylko zalega na jezdni tworząc 
wielkie rozlewisko.  ( wniosek zgłoszony przez radnego K. Sobstyl) 
    
  -zamocować luźno połoŜoną pokrywę na studzience kanalizacyjnej przy posesji nr  51  
( wniosek zgłoszony przez radnego K. Sobstyl) 
 
  -  podnieść wjazd do posesji  nr 43. Podczas opadów deszczu woda wpływa na posesję. 
( wniosek zgłoszony przez radnego K. Sobstyl) 
 
2.  Zaplanować w budŜecie gminy środki na koszenie boisk sportowych ( 2 – 3 razy w roku)  
w miejscowościach gdzie nie ma Ludowych Zespołów Sportowych. ( wniosek zgłoszony 
przez radnego K. Sobstyl) 
 
3. Przekazać radnym wykaz dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Lubrza. ( 
wniosek zgłoszony przez radnego K. Sobstyl) 
 
4. Zaplanować w budŜecie gminy na 2011 opracowanie dokumentacji na remont drogi 
gminnej Skrzypiec – Dytmarów, a na rok 2012 – 2013 jej realizację. (wniosek zgłoszony   
przez radnego Z. Drabika) 
 
Wnioski mieszkańców : 

1. Zaplanować w budŜecie gminy na rok 2011 środki na remont i konserwację rowów 
melioracyjnych znajdujących się przy drogach publicznych.( wniosek zgłoszony Przez 
P. Ryszarda Surmiak – mieszkaniec wsi Lubrza. 

 
 
 
 

Protokołowała :          PRZEWODNICZĄCA 

Alina Woehl        RADY GMINY LUBRZA 

              ElŜbieta Szwadowska 

 

 


