
Protokół nr III/2011 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 26 stycznia 2011r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska o godz. 1000 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 – Mariusz Kozaczek 
- 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 13 grudnia 2010r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 
7. Ponowny wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

a. ) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy 
b. ) powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
c. ) przeprowadzenie głosowania ( tajnego) 
d. ) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

8. Ponowny wybór W-ce Przewodniczącego Rady Gminy 
a. ) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
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b. ) powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
c. ) przeprowadzenie głosowania ( tajnego) 
d. ) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

9. Ponowny wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
a)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 10.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
 11.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
 12.   Interpelacje radnych. 

     13.   Dyskusja. 
14.   Podjęcie uchwał : 

- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z  nieruchomości  
na terenie Gminy Lubrza. 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów   
zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC. 
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i  
Narkomanii na rok 2011. 
- w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2011r. 
- w sprawie przedłoŜenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r. 
- w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.  
- zmieniająca uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października    

           2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym     
           dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza. 
       - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami     
          pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  
          publicznego na 2011r. 

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   
15. Uchwalenie budŜetu Gminy Lubrza na 2011r. 
       - odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 

- odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o      
  projekcie uchwały budŜetowej, 
- odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców. 
- głosowanie całej uchwały budŜetowej. 

    16. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
    17. Zapytania i wolne wnioski. 
    18. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – poinformował, Ŝe w porządku obrad sesji 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu w p. 14 – „Podjęcie 

uchwał” dodatkowej uchwały, tj. w sprawie wyraŜenia poparcia dla stanowiska Konwentu Powiatu 

Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie projektowanych zmian Wojewódzkiego Planu 

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2011-

2013. 

 

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

podczas głosowania 15 radnych). 
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 13 grudnia 2010r.  

 

Przewodnicząca obrad sesji złoŜyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 13 grudnia 2010r. przyjąć 

bez jego odczytywania.  

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

radnych). 

 

W związku z naruszeniem przepisów art. 25a ustawy o samorządzie gminnym podczas 

przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2010r. wyborach Przewodniczącej Rady Gminy, 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( w wyborach 

uczestniczyli kandydaci na wskazane funkcje, co wg nadzoru Wojewody Opolskiego narusza 

przepisy w/w ustawy), rezygnację z pełnionej funkcji  złoŜyła - ElŜbieta Szwadowska – 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Ad. 4 

Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. 

Oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

- Krzysztof Sobstyl – poddał pod głosowanie uchwałę Nr III/9/2011  w sprawie przyjęcia rezygnacji 

z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza. 

Uchwała przyjęta została przez radę „za” – jednogłośnie ( głosowało 15 radnych) 

 

- Leopold Saska – zwróci się z zapytaniem do radcy prawnego – J. Szot, czy w głosowaniu 

powyŜszej uchwały mogła uczestniczyć P. Szwadowska? 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – potwierdził, iŜ nie ma przeciwwskazań wzięcia przez radną 

udziału w głosowaniu nad swoją rezygnacją z pełnionej funkcji. 

 

Ad. 5 

Rezygnację z pełnionej funkcji  złoŜył Krzysztof Sobstyl – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 
Przyjęcie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza 
 

- Michał Szkwarek – radny senior – poddał pod głosowanie uchwałę Nr III/10/2011 w sprawie 
przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza 
Uchwała przyjęta została przez radę „za” – jednogłośnie ( głosowało 15 radnych) 
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Ad. 6 

Rezygnację z pełnionej funkcji złoŜył Leopold Saska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy. 

Oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 

Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubrza. 

 

 - Michał Szkwarek – radny senior – poddał pod głosowanie następujące uchwałę Nr III/11/2011 w 

sprawie przyjęcia  rezygnacji z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała przyjęta została przez radę „za” – jednogłośnie ( głosowało 15 radnych) 

 

Ad. 7a 

Radny senior – Michał Szkwarek – wyjaśnił, Ŝe wyboru Przewodniczącego Rada Gminy dokonuje  

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. 

Następnie prowadzący obrady otworzył listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady 

Gminy Lubrza. 

 

- Michał IŜyk – radny - – zgłosił kandydaturę P. ElŜbiety Szwadowskiej. 

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

 

Zgłoszeni kandydaci : 

- ElŜbieta Szwadowska – wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- Krzysztof Sobstyl -  nie wyraził zgody na kandydowanie. Poinformował, Ŝe odda swój głos 

honorowo na P. Szwadowską. 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

- ElŜbieta Szwadowska – zwróciła się z zapytaniem do radcy prawnego, czy na funkcję 

Przewodniczącego Rady moŜe być zgłoszona tylko jedna kandydatura? 

- Janusz Szot – radca prawny UG – potwierdził, iŜ nie ma przeszkód aby radni zgłosili tylko jedną 

kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Rady. 
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- Radny senior – Michał Szkwarek – poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. W wyniku przeprowadzonego głosowania lista 

kandydatów przyjęta została – przy 14 głosach „za” i 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 15 

radnych) 

Przypomniał, Ŝe na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza wybierany będzie jeden 

kandydat -  Pani ElŜbieta Szwadowska. 

 

Ad. 7b 

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. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – zgłosił kandydaturę P. Leszka Srębacza ( wyraził zgodę) . 

- Michał IŜyk – radny – zgłosił kandydaturę P. Zenona Drabika ( wyraził zgodę)  

- Brygida Hoppe – radna – zgłosiła kandydaturę P. Leopolda Saskę ( nie wyraził zgody)  

- Andrzej Karmelita – radny – zgłosił kandydaturę P. Brygidy Hoppe ( wyraziła zgodę) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Wobec powyŜszego prowadzący obrady – Michał Szkwarek – poddał pod głosowanie proponowany 

skład Komisji Skrutacyjnej. 

1. Leszek Srębacz 

2. Zenon Drabik 

3. Brygida Hoppe. 

 Komisja Skrutacyjna powołana została jednogłośnie „za” ( głosowało 15 radnych ). 

 

Ad. 7c 

- Michał Szkwarek – radny senior - przypominał, Ŝe zgodnie z art. 25 a Ustawy o samorządzie 

gminnym osoby kandydujące na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy nie mogą brać udziału w 

głosowaniu jeŜeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

 

Następnie prowadzący obrady ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach, w czasie której 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się oraz przygotowała karty do głosowania. 
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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. Zakreślenie znaku 

X w kratce obok nazwiska  kandydata oznacza oddanie głosu – „za”. Nie zakreślenie Ŝadnej kratki 

przy nazwisku kandydata oznacza „wstrzymanie się od głosowania”. 

Karty wrzuca się do przygotowanej urny.  

 

 - Leszek Srębacz – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – poinformował, Ŝe nie będzie wydana 

karta do głosowania kandydatce na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy. 

 

Karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza wydano 

14 radnym.  

 

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  

Zgłoszona kandydatka ElŜbieta Szwadowska otrzymała 14 głosów.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Przewodniczącą Rady Gminy Lubrza wybrana 

została radna – P. ELśBIETA 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. 

 

Ad. 7d 

Michał Szkwarek – radny senior – poddała pod głosowanie uchwałę : 

-  Nr III/12/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza - przyjęta została przez Radę przy 14 głosach „za” 

(głosowało 14 radnych, nie głosowała P. ElŜbieta Szwadowska) – protokół Komisji Skrutacyjnej 
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powołanej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

W dalszej części obrad sesji - radny senior – Michał Szkwarek – zwrócił się do Przewodniczącej 

Rady o dalsze prowadzenie obrad. 

 

Ad. 8a 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy - przypomniała, Ŝe wyboru W-ce 

Przewodniczącego dokonuje się w tym samym trybie co wybór 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 zwrócił się 

z prośbą o potwierdzenie zgody na kandydowanie. 

Następnie prowadząca obrady otworzyła listę kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Lubrza. 

 

- Michał IŜyk – radny - – zgłosił kandydaturę P. Krzysztofa Sobstla ( wyraził zgodę na 

kandydowanie). 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

 

- 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 przy 14 głosach „za”    

( głosowało 14 radnych) 

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

tj.  Pan Krzysztof  Sobstyl 

 

Ad. 8b 

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 kandydująca na funkcję W-ce 

Przewodniczącego Rady. Komisja winna liczyć co najmniej 3 osoby. 

Radni „jednogłośnie” głosowali aby skład osobowy Komisji Skrutacyjnej pozostawić bez zmian       
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( tj. Leszek Srębacz, Zenon Drabik, Brygida Hoppe). 

 

Ad. 8c 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy - przypomniała, Ŝe zgodnie z art. 25a  

Ustawy o samorządzie gminnym osoby kandydujące na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy nie mogą brać udziału w głosowaniu jeŜeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

 

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. Zakreślenie 

znaku X w kratce obok nazwiska  kandydata oznacza oddanie głosu – „za”. Nie zakreślenie Ŝadnej 

kratki przy nazwisku kandydata oznacza „wstrzymanie się od głosowania”. 

Karty wrzuca się do przygotowanej urny.  

 

 - Leszek Srębacz – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – poinformował, Ŝe nie będzie wydana 

karta do głosowania kandydatowi na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza 

otrzymało 14 –stu radnych. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy - 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 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza  

Zgłoszony kandydat Krzysztof Sobstyl otrzymał 14 głosów.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Lubrza 

wybrany został radny – P. KRZYSZTOF SOBSTYL. 
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Ad. 8d 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza -  poddała pod głosowanie uchwałę: 

-  Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza - przyjęta została przez Radę przy 14 głosach „za” 

(głosowało 14 radnych, nie głosował P. Krzysztof Sobstyl) – protokół Komisji Skrutacyjnej 

powołanej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

Ad. 9 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe osoby kandydujące na 

funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy nie mogą brać udziału w głosowaniu.  

 

Przypomniała ,Ŝe w skład w/w komisji wchodzą: 
  1. Leopold Saska  
  2. Edward Mrzygłocki 
  3. Zenon Drabik 
  4. Michał IŜyk 
  5. Stanisław Aleksandrowicz 
 
Następnie prowadząca obrady otworzyła listę kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny  – zgłosił kandydaturę P. Leopolda Saskę ( wyraził zgodę na 

kandydowanie). 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska  – poddała pod głosowanie zamknięcie listy 

kandydatów na  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów przyjęta została przy 14 głosach „za”    

( głosowało 14 radnych) 

Stwierdziła, Ŝe na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono jedną kandydaturę tj.  

Pan Leopold Saska. 

 

Wobec powyŜszego, przewodnicząca obrad sesji poddał pod głosowanie Uchwałę Nr III/14/2011 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Uchwała przyjęta została przez Radę przy 14 głosach „za”( głosowało 14 radnych, nie głosował      
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P. Leopold Saska), w której stwierdza się wybór Pana LEOPOLDA SASKA  na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Ad. 10. 

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska - przedstawiła informację o swojej pracy 

pomiędzy sesjami.  

„Pomiędzy  29.IX.2010r. a 25.01.2011r.  jako przewodnicząca Rady Gminy w Lubrzy zajmowałam 

się następującymi sprawami; 

- zorganizowałam swoją pracę jako przewodnicząca tj. ustaliłam dzień i godziny moich dyŜurów 

w urzędzie gminy jest to kaŜdy czwartek pomiędzy 10-tą a 13-tą. 

- zapoznałam się z  zakresem czynności na w/w stanowisku, 

- w dniu 22 grudnia 2010r. uczestniczyłam w szkoleniu przewodniczących rad gmin i powiatów 

które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, 

-  zapoznałam się ze specyfiką działalności ZGKiM oraz GOKSiR  

 

Do biura Rady wpłynęły następujące pisma: 

- Mieszkańców budynku Trzebina 2 w sprawie budowy szamba przy posesji - odpowiedzi 

udzielono pisemnie dnia 6-12-2010r. 

- Wojewody Opolskiego z dnia 17-12-2010r w sprawie wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

- Wojewody Opolskiego z dnia 3-01-2011 r w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego   dotyczące 

niewaŜności uchwały I/5/2010 z dnia 29-11-2010 o Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi, 

- Wojewody Opolskiego z dnia 3-01-2011r skarga przekazana od Pana Rainharda                          

Gruna z Nowego Browińca do organu właściwego jakim jest Urząd  Gminy w Lubrzy. 

Odpowiedzi udzielono pisemnie dnia 4-01-2011 o   skierowanie do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną. Uchwała w tej sprawie będzie podjęta na dzisiejszej sesji. 

 

W dniu 9-12-2010 złoŜyłam do Wojewody Opolskiego swoje pierwsze oświadczenie majątkowe, 

ponadto dnia 14-01-2011r. przekazano do Urzędu Skarbowego w Prudniku  pierwsze oświadczenia 

majątkowe Radnych”. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaką odpowiedz otrzymali mieszkańcy 

budynku nr 2 w Trzebinie odnośnie budowy szamba ? 
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- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – wyjaśniła, Ŝe mieszkańcy zostali 

poinformowani, iŜ stanowisko w tej sprawie podjęte zostanie przez nową Radę po zapoznaniu się z 

tematem. Z tego co juŜ wiadomo, na sesji w miesiącu grudniu 2010r. Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał  na ten cel środki finansowe. 

 

- 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 zimowe utrzymanie dróg. Ponadto wystąpiono z wnioskiem o 

przyznanie dotacji ok. 16.000 zł na  zakup bezodpływowych zbiorników na ścieki przy budynku 

komunalnym - Trzebina 2. Obecna szambo jest zdecydowanie za małe. Niestety Zakład otrzymał 

dotację w wys. 15 000 zł na oba zadania, tj. zimowe utrzymanie dróg i zakup szamba, mimo, Ŝe w 

uchwale Rady Gminy zmieniającej budŜet na 2010 nie było osobnego wyszczególnienia jakie 

środki przeznacza się na kaŜde z tych zadań.  

W związku z tym, Ŝe w miesiącu grudniu ubr. występowały bardzo niekorzystne warunku 

pogodowe, obfite opady śniegu, cała dotacja przeznaczona była na zimowe utrzymanie dróg. 

Wysokość przyznanej dotacji i tak nie była wystarczająca, Zakład poniósł dodatkowe koszty z 

własnych dochodów. 

 

- Leszek Srębacz – radny – przypomniał wypowiedź dyr. ZGKiM z sesji grudniowej ubr. 

Konkretnie powiedziane było, Ŝe dotacja  w wys. 15 000zł jest przeznaczona na zakup 

bezodpływowych zbiorników na ścieki przy budynku komunalnym - Trzebina 2 ( tj. dwa zbiorniki, 

kaŜdy po 12m3 – koszt 8 200 zł wraz z kosztami transportu) oraz zimowe utrzymanie dróg. 

Pieniądze przeznaczone były na konkretny cel, który nie był zrealizowany a ludzie się skarŜą. 

 

Ad. 11 

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

Kozaczek. 

„Od ostatniej sesji wydałem 18 zarządzeń dotyczących : 

1. ZARZĄDZENIE  nr 1/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w 
planie finansowym budŜetu Gminy Lubrza na 2010r. 

2. ZARZĄDZENIE  nr 2/2010 z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w 
planie finansowym budŜetu Gminy Lubrza na 2010r. 

3. ZARZĄDZENIE  nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lubrza – dot. sprzedaŜy działki nr 422/2 połoŜonej w 
Trzebinie o pow. 0,2044 ha na poprawę warunków zagospodarowania przyległej 
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 420/1 i 420/2 połoŜone w Trzebinie. 
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4. ZARZĄDZENIE  nr 4/2010 z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wyraŜenia opinii do 
projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i planu dyŜurów w porze nocnej, 
niedzielnej i święta na 2011r. 

5. ZARZĄDZENIE  nr 5/2010 z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie wprowadzenia zmian w 
planie finansowym budŜetu Gminy Lubrza na 2010r. 

6. ZARZĄDZENIE  nr 6/2010 z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie określenia ceny zbycia 
nieruchomości. – dot. sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym działki nr 422/2 połoŜonej w 
Trzebinie o pow. 0,2044 ha. Cena zbycia nieruchomości 6 030,00 zł netto plus VAT. 

7. ZARZĄDZENIE  nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w 
planie finansowym budŜetu Gminy Lubrza na 2010r. 

8. ZARZĄDZENIE  nr 8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia ceny ciepła dla 
lokali naleŜących do zasobów komunalnych gminy Lubrza – ustalono zryczałtowaną cenę 
za ogrzewanie 1 m2 lokalu mieszkalnego na kwotę 5,50 zł netto. 

9. ZARZĄDZENIE  nr 9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie stawek czynszu najmu 
lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubrza.-stawka 
bazowa czynszu dla lokali mieszkalnych wyposaŜonych w instalację elektryczną, wodn. – 
kan., łazienkę, wc i c.o – 2,60 zł netto za 1 m2 pow. uŜytkowej. 
- dla lokali socjalnych – 0,60 zł za 1 m2 pow. uŜytk. 

10. ZARZĄDZENIE  nr 10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie czynszu najmu lokali 
uŜytkowych naleŜących do zasobów komunalnych gminy Lubrza. 

      stawki czynszu wynoszą : 
- na potrzeby słuŜby zdrowia – 10,32 zł netto za 1 m2 powierzchni, 
- na potrzeby jednostek i zakładów budŜetowych 8,27 zł netto za 1 m2 pow. 
- na potrzeby Urzędów Pocztowych – 11,96 zł za 1 m2 pow. 

Stawki czynszu za najem obniŜa się o stawkę c.o w lokalach nie posiadających centralnego 
ogrzewania. 
11. ZARZĄDZENIE  nr 11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia odpłatności za 

wynajem koparko-ładowarki oraz wysokości roboczogodziny za pracę pracownika 
gospodarczego.- stawka odpłatności za 1 roboczo-godzinę 7,00 zł netto. za pracę 
pracownika gospodarczego 1 roboczo-godzina – 13,00 zł netto. 

12. ZARZĄDZENIE  nr 12/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia odpłatności za 
wynajem samochodu Polonez TRUCK Nr rej. OPR 61 JS. .- stawka odpłatności:– za  1 km 
przebiegu do 100 km – 1,30 zł netto plus kwota 6.00 zł netto za godzinę naliczania nie mniej 
niŜ 4 godziny jednorazowo. 
- za 1 km przebiegu powyŜej 100 km – 1,80 zł netto. 

13. ZARZĄDZENIE  nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia odpłatności za 
wynajem samochodu renault Master Nr rej. OPR 22 KP.- stawka odpłatności:– za  1 km 
przebiegu do 100 km – 1,30 zł netto plus kwota 6.00 zł netto za godzinę naliczania nie mniej 
niŜ 4 godziny jednorazowo. 
- za 1 km przebiegu powyŜej 100 km – 1,80 zł netto. 

14. ZARZĄDZENIE  nr 14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie ustalenia odpłatności za 
wynajem samochodu cięŜarowego Mercedes do wywozu odpadów. – stawka odpłatności za 
wynajem samochodu ustalona wynosi 3,50 zł netto. 

15. ZARZĄDZENIE  nr 15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w 
planie finansowym budŜetu Gminy Lubrza na 2010r. 

16. ZARZĄDZENIE  nr 16/2010 z dnia 10 stycznia 2011 zmieniające zarządzenie Wójta 
Gminy Lubrza nr 419/2010 z dnia 15.11.2010r.- dot. przedłoŜenia projektu wieloletniej 
prognozy finansowej. 

17. ZARZĄDZENIE  nr 17/2010 z dnia 10 stycznia 2011 zmieniające zarządzenie Wójta 
Gminy Lubrza nr 420/2010 z dnia 15.11.2010r. – dot. przedłoŜenia  projektu budŜetu Gminy 
Lubrza  na 2011  rok. 
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18. ZARZĄDZENIE  nr 18/2010 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie zarządzenia 
przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych Samorządu Mieszkańców wsi w 
Gminie Lubrza.” 

 

Ad. 12 

Interpelacje : 

 

- Joanna Kubatek  – zwróciła się z zapytaniem, kiedy w Jasionie powstanie świetlica wiejska ? 

 

Zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi ustnie podczas obrad dzisiejszej sesji oraz na piśmie. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe odpowiedzi na interpelację udzieli w dalszej 

części obrad sesji w p. „zapytania i wolne wnioski”. Przedstawiana będzie sytuacja budŜetu na 

2011r., która ma znaczący wpływ na podejmowane decyzje. 

 

Ad. 13 i 14 

Radni zapoznali się szczegółowo z przygotowanymi projektami uchwał, które były analizowane na 

wspólnym posiedzeniu komisji w miesiącu grudniu ubr oraz z dodatkowymi projektami uchwał. 

 

- Nr III/15/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z 

nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

 

- Andrzej KałuŜa – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy do kalkulacji opłat za wywóz śmieci 

będzie przyjęta stawka górna, tj. 12,59 zł ( netto). 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe do kalkulacji opłat za wywóz 

śmieci przyjęta będzie stawka górna, tj. 12,59 zł (netto), tj. 13,50 zł (brutto). Propozycja 

podniesienia górnych stawek do 15,00 zł (netto) za wywóz śmieci przedstawiana była poprzedniej 

Radzie Gminy w miesiącu wrześniu ubr. Wówczas Zakład mógłby w drodze zarządzenia Wójta 

regulować cenę wg własnej kalkulacji kosztów w zaleŜności od potrzeb, niestety nie było akceptacji 

Rady. Dlatego teŜ na dzisiejszą sesję przygotowana została uchwała ustalająca stawkę górną w wys. 

aktualnej kalkulacji kosztów. Uchwała wejdzie w Ŝycie dopiero po 14 dniach od jej opublikowania 

w Dzienniku Urzędowym, co nastąpi prawdopodobnie w miesiącu kwietniu br. Oznacza to, Ŝe przez 

3 miesiące Zakład będzie dokładał do usługi wywozu śmieci z własnych dochodów. Gdyby Rada 

Gminy zgodziła się na podniesienie stawek w roku ubiegłym Zakład nie ponosiłby teraz strat.  
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- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, kto pokryje trzymiesięczne straty 

Zakładu ? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe dopiero po półroczu br. wiadomo 

będzie jakie będą straty. MoŜe się okazać, Ŝe Zakład zwróci się do wójta o przyznanie dotacji, lub 

wystąpi z propozycją podjęcia kolejnej uchwały o podwyŜce opłat za wywóz śmieci.  

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za”, 1 – „przeciw” i 1- „wstrzymującym się”                    

( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr III/16/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC. 

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

 

- Jan Malec – radny powiatu Prudnickiego – zwrócił się z prośbą do Wójta o podjęcie działań 

zmierzających do ponownego rozpatrzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego GMINY LUBRZA w części dot. wyznaczenia terenu pod rozwój 

energetyki odnawialnej. Przygotowane w ubiegłym roku przez Panią urbanistkę Studium, bardzo 

mocno ograniczyło tereny pod lokalizację farm wiatrowych, co blokuje rozwój przedsiębiorczości 

jak równieŜ rozwój całej gminy. 

 

Wójt Gminy - Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe prawdopodobnie ograniczenia budowy farm 

wiatrowych części południowej gminy Lubrza były powodem ich niekorzystnego oddziaływania na 

środowisko. JeŜeli nie będzie przeciwwskazań, to w dalszym etapie będą czynione starania aby 

udostępnić równieŜ południowy teren gminy pod przyszłe elektrownie wiatrowe. 

  

- Władysław Panek – inspektor UG – wyjaśni, Ŝe nie tylko urbanista uzgadnia taki plan.                  

W opracowaniu Studium uczestniczy szereg innych organów i  instytucji, poniewaŜ wymaganych 

jest wiele uzgodnień i pozwoleń.  

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – dodał, Ŝe prawdopodobnie strona czeska będzie zwracała się 

do nas z prośbą o wyraŜenie zgody na usytuowanie farm wiatrowych w pasie przygranicznym po 

stronie czeskiej (tj. część południowa gminy). Jeśli wyrazimy zgodę, to w przyszłości równieŜ 

moŜemy liczyć na ich poparcie. Temat jest jeszcze do przedyskutowania w szerszym gronie. 
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- Nr III/17/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011. 

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

 

- Nr III/18/2011 w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2011r. 

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

 

- Nr III/19/2011 w sprawie przedłoŜenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r. 

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

 

- Nr III/20/2011 w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej  

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

 

- Nr III/21/2011 zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 

października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza. 

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

 

- Nr III/22/2011 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2011 rok. 

Uchwała przyjęta została  przy 9 głosach „za” i 6 – „wstrzymujących się” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr III/23/2011 w sprawie wyraŜenia poparcia dla stanowiska Konwentu Powiatu Prudnickiego z 

dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie projektowanych zmian Wojewódzkiego Planu Działania 

Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2011-2013. 

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

 

- Nr III/24/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   

Uchwała przyjęta została  „jednogłośnie” – „za”( 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.   
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Ad.15 

Uchwalenie budŜetu gminy na 2011r. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska - odczytała projekt uchwały                       

nr III/25/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok kalendarzowy 2011r. 

 

Następnie zwróciła się do W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – Krzysztofa Sobstyla – o 

przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu              

Nr 625/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. nt. opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy na 2011r. 

 

Skład Orzekający opiniuje pozytywnie przedłoŜony projekt uchwały budŜetowej Gminy Lubrza na 

2011r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W dalszej części obrad Przewodnicząca obrad sesji zwróciła się do Przewodniczących Komisji o 

przedstawienie opinii dot. projektu budŜetu gminy na 2011r. 

 

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

posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 

2011r.zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną przy 3 głosach za” i  2 –„wstrzymujących 

się”( głosowało 5 radnych ). 

 

- Michał IŜyk – członek Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska – poinformował, Ŝe 

komisja na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy 

na 2011r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną przy 4 głosach za” i   1 –„wstrzymującym 

się”( głosowało 5 radnych ). 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych – poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2010r. 

szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 2011r.zarówno po stronie dochodów jak i 

wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną przy 4 głosach za ( obecnych na 

posiedzeniu w czasie głosowania 4 radnych ). 
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- Leopold Saska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, Ŝe komisja na posiedzeniu 

w dniu 28 grudnia 2010r. szczegółowo analizowała projekt budŜetu gminy na 2011r. zarówno po 

stronie dochodów jak i wydatków. 

Stanowisko Komisji : komisja wydała opinię pozytywną przy 4 głosach za” i 1 –„wstrzymującym 

się”( głosowało 5 radnych ). 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w budŜecie zabezpieczone są środki 

finansowe na łatanie dziur na drogach gminnych? 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe w budŜecie gminy na rok 2011 jest 

planowana kwota na remonty cząstkowe dróg gminnych, ujęta w wydatkach bieŜących (wydatki 

związane z utrzymaniem dróg). Na wiosnę przeprowadzony będzie przegląd stanu dróg a następnie 

podjęta zostanie decyzja w sprawie przeznaczenia środków na remonty dróg gminnych. 

 

- Józef Ulman – radny – zwrócił się z zapytaniem, jaka kwota z wydatków bieŜących zaplanowana 

jest na remont dróg gminnych? 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe na remonty dróg gminnych planowana 

jest to kwota ok. 20 000 zł, dodatkowo są zaplanowane środki na remonty dróg wewnętrznych          

( transportu rolnego) 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, Ŝe gmina otrzymuje subwencję oświatową w wys. 

2 184 373 zł. Wydatki związane z prowadzeniem zadań oświatowych w 2011 są znacznie większe i 

wynoszą ponad 3mln zł. Subwencja powinna przecieŜ wystarczyć na wszystkie potrzeby, dlaczego 

więc dodatkowo z budŜetu gminy muszą być ponoszone dodatkowe środki ( z własnych skromnych 

dochodów) na wydatki w oświacie. 

Gmina równieŜ otrzymuje z budŜetu państwa subwencję wyrównawczą, oraz dotację na realizację 

zadań rządowych, dlaczego te subwencje jeszcze nie wystarczają na utrzymanie oświaty. 

 

- Ewa Skokuń – kier Ref. Oświaty w UG w Lubrzy – poinformowała, Ŝe wg projektu na gminę 

Lubrza planowana jest subwencja oświatowa w wys. 2 184 374 zł i jest przeznaczona na 

sfinansowanie szkół podstawowych i gimnazjum, stołówek szkolnych, świetlic. Natomiast 

utrzymanie przedszkoli naleŜy do samorządu. 

Subwencja liczona jest wg skomplikowanego algorytmu, wystarczyła by gdyby klasy liczył po 18 
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uczniów. Nasze szkoły niestety nie spełniają tego wymogu, stąd powstaje róŜnica, którą samorząd 

musi dopłacić. Taka sytuacja ma miejsce od kilkunastu lat począwszy od roku 1996, kiedy 

prowadzenie szkół jest zadaniem własnym gmin. Subwencja nigdy nie była wystarczająca i w tej 

sprawie kierowane były liczne pisma do Ministerstwa Oświaty, do Posłów i innych instytucji. Za 

kaŜdym razem odpowiadano nam, Ŝe mamy nieracjonalną sieć szkół. W związku z tym 

przeprowadzone zostały czynności, które zracjonalizowały sieć szkół, dzięki czemu jedynie w roku 

2001 przyznana subwencja wystarczyła na utrzymanie zadań oświatowych, gmina nie musiała 

dopłacać ze swoich dochodów. 

 Naliczanie subwencji oświatowej bardzo mocno monitował przez kilka lat Związek Gmin Śląska 

Opolskiego. Niestety liczne zabiegi czynione w tym kierunku nie przyniosły Ŝadnych rezultatów. 

Podobny problem nagłośnił się w całym kraju. Ponadto po zmianie ustawy o finansach publicznych 

gmina nie moŜe zaciągnąć kredytu na wydatki bieŜące. Wiele samorządów stoi przez podobnym 

problemem braku pieniędzy. 

Nauczycieli obowiązuje karta nauczyciela, ustalone jest odgórnie, Ŝe nauczyciel na poszczególnym 

stopniu awansu zawodowego musi otrzymać określoną kwotę wynagrodzenia w danym roku. JeŜeli 

tego nie osiągnie, musi mieć wypłacony tzw. dodatek wyrównawczy do końca styczna roku 

następnego. 

Obowiązuje nas ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansach publicznych, karta nauczyciela oraz 

innych szereg przepisów wykonawczych do ustaw. 

 

- Zbigniew Flak – Przewodniczący Rady Sołeckiej – zwrócił uwagę, aby wspólnymi siłami z 

innymi gminami podjąć w tej sprawie debatę. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, Ŝe jeŜeli chodzi o dotację państwa na utrzymanie 

administracji wykonującej zadania zlecone – rządowe, nigdy nie była wystarczająca. W związku z 

tym, Ŝe gminom przydziela się szereg dodatkowych jako zadania własne. W styczniu br. na 

spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim zadane zostało pytanie, aby określić jakie są zadania własnych 

a jakie zadania rządowe. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, iŜ w mijającej kadencji starał się o 

wykonanie remontu ul. Nowej Naprawy w Lubrzy. Inwestycja miała być realizowana w ramach 

nowego programu rządowego – „tzw. Schetynówki”, mającego na celu przeprowadzenie 

modernizacji dróg lokalnych. ( udział finansowy gminy  50 % kosztów).  Niestety na dzień 

dzisiejszy trzeba zrezygnować z inwestycji, poniewaŜ gminy nie stać na udział własny. 
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- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – dodał, Ŝe niestety nie ma moŜliwości na przeprowadzenie 

remontu ul. Nowej Naprawy w Lubrzy poniewaŜ nie stać gminy na udział własny tj. ok. 1 mln zł. 

JeŜeli nie ma wkładu własnego, to nie ma teŜ dofinansowania. 

Po dokładnej analizie budŜetu gminy na rok 2011 widać, Ŝe bardzo trudna jest sytuacja w oświacie, 

brakuje pieniędzy na wydatki bieŜące. Nie moŜemy dodatkowo obciąŜać budŜetu spłatą kredytu, 

który miałby być zaciągnięty  na realizację zadań inwestycyjnych. To samo dotyczy planowanej 

przez poprzedniego wójta budowy świetlicy wiejskiej w Jasionie, czy remont Remizy OSP w 

Lubrzy lub remonty dróg tzw. „Schetynówki”. MoŜna powiedzieć, Ŝe były to zadania bez pokrycia 

finansowego. 

Projekt budŜetu jaki został przygotowany przez poprzedniego wójta praktycznie nie został 

zmieniony, poniewaŜ nie było moŜliwości dokonania większych ruchów. 

Prowadzone były konsultacje z innymi gminami, które mają bądź miały podobny problem, jedynym 

wyjściem moŜe być likwidacja bądź łączenie placówek, przekształcenie szkół na stowarzyszeniowe. 

Dziwię się Ŝe do tej pory nikt z poprzedniej kadencji nie interesował się powyŜszym problemem 

kilka miesięcy wcześniej. Ten problem nie powstał nagle i dziwię się równieŜ mojemu 

poprzednikowi, który posiada duŜe doświadczenie w prowadzeniu szkół Ŝe nie wywołał dyskusji w 

tej sprawie. 

ZadłuŜenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 wynosi ok. 3 400 000 zł, gdzie przy budŜecie         

9 186 892 zł, to bardzo duŜa kwota. 

MoŜemy zaoszczędzić na wydatkach bieŜących w przedszkolu w Nowym Browińcu. Dzieci 

zapisanych jest kilkanaście a faktycznie uczęszcza 8 – 10. Na utrzymanie tego przedszkola gmina 

ponosi koszty roczne w wys. ok.. 150 000 zł. Na dzień dzisiejszy są trzy koncepcje wypracowania 

oszczędności, ale jeszcze nie wiadomo, czy pod względem prawnym będą takie moŜliwości. 

Musimy wspólnie wybrać najkorzystniejszy, racjonalny  wariant. Jednym z nich jest równieŜ 

przeniesienie przedszkoli do szkół. Prowadzona juŜ była wstępna rozmowa z dyrektorami szkół i 

jest taka moŜliwość. To przyniosłoby oszczędności w wydatkach na utrzymanie budynków. 

Wiadomo, Ŝe nie cały personel mógłby być przeniesiony. Będę proponował rozwiązania realne do 

wykonania. Aby oszczędności były zauwaŜalne w przyszłym roku, decyzję trzeba podjąć do końca 

lutego br. 

 

- Joanna Kubatek – radna – zwróciła się z zapytaniem, co z poniesionymi juŜ kosztami na 

opracowaną dokumentację na budowę świetlicy w Jasionie? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, Ŝe dokumentacja jest  waŜna jest przez 3 lata. 

Trudno jest powiedzieć kiedy moŜliwa będzie realizacja tej inwestycji. Być moŜe wpłyną 
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dodatkowe dochody ( elektrownie wiatrowe, Ŝwirownia w Trzebinie) ale to jeszcze nie jest nic 

pewnego. 

 

- Joanna Kubatek – radna – zwróciła się z zapytaniem, na czym gmina mogłaby jeszcze 

zaoszczędzić aby szybciej wyjść z zadłuŜenia? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśni, Ŝe do innych oszczędności moŜna zaliczyć 

ograniczenia w wydatkach bieŜących Urzędu, ale będą to oszczędności drobne na miarę 

kilkudziesięciu tysięcy zł, a potrzeba setek tysięcy. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe mówi się o tym, Ŝe 

koszty utrzymania przedszkola w Nowym Browińcu są zawyŜone,  kosztem jest tylko zakup opału, 

poniewaŜ w tym budynku są jeszcze mieszkania lokatorskie. 

 

- Ewa Skokuń – Kier. Ref. Oświaty w UG Lubrza – poinformowała, Ŝe w budynku gdzie mieści się 

przedszkole w Nowym Browińcu mieszkają lokatorzy. Płacą czynsz, dwa mieszkania są ogrzewane, 

natomiast kolejne dwa mieszkania ogrzewane są we własnym zakresie. ZadłuŜenie po byłych 

lokatorach wynosi ponad 13 000 zł. Poza tym duŜe koszty poniesione zostały ( ok. 2 600 zł) na 

prowadzenie sprawy o eksmisję tych lokatorów.  

Utrzymanie budynków przedszkola :  DOCHODY - opłaty stałe od rodziców –  4 480 zł, oplata za 

wyŜywienie – 7 713 zł, dochody z czynszu – 9 917 zł  ( są jeszcze zaległości od lokatorów) 

Wydatki na utrzymanie przedszkola są znacznie większe, na pewno nie mniej niŜ 1 400 000 zł 

rocznie. 

 

- Brygida Hoppe – radna – zwróciła się z zapytaniem, co jeszcze wliczane jest w koszty utrzymania 

przedszkola w Nowym Browińcu? 

 

- Ewa Skokuń – Kier Ref. Oświaty w UG w Lubrzy – poinformowała, Ŝe na koszt utrzymania 

przedszkola w Nowym Browińcu składają się następujące elementy : zatrudnienie nauczyciela, 

zakup materiałów, Ŝywności, pomocy naukowych, energii, zakup usług remontowych, usług 

zdrowotnych, zakup usług pozostałych tj. woda, wywóz szamba, wywóz śmieci. 

 

- Brygida Hoppe – radna – zwróciła się z prośbą o przygotowanie szczegółowego wyliczenia 

rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkola w Nowym Browińcu. 

- Alicja Kulińska – dyr. Przedszkoli Gminnych w Lubrzy – poinformowała, iŜ rzeczywiści koszt 
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utrzymania przedszkola w Nowym Browińcu jest największy. Trzeba liczyć się równieŜ z duŜym 

niezadowoleniem rodziców. Natomiast jeŜeli chodzi o Przedszkole w Lubrzy, czy Dytmarowie, to 

naprawdę trzeba się powaŜnie zastanowić. 

 

-ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zaproponowała, aby temat zmian w sieci 

organizacyjnej przedszkoli przenieść na odrębne posiedzenie rady, po zapoznaniu się ze 

szczegółami sprawy. 

 

- Leszek Srębacz – radny – złoŜył WNIOSEK o szczegółowe przygotowanie kosztów związanych z 

przekształceniem sieci przedszkoli, tj. koszty odpraw dla nauczycieli, koszty adaptacyjne w 

budynkach szkół, oszczędności na zakupie opału, itp. 

 

- Brygida Hoppe – radna – zwróciła się z prośbą o przygotowanie równieŜ kosztów związanych z  

ewentualnym utworzeniem dodatkowego oddziału, po przeniesieniu dzieci w Nowego Browińca do 

Dytmarowa. 

 

- Krzysztof Sobstyl – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, Ŝe skoro trudna jest 

sytuacja finansowa, po co zatrudniać w Urzędzie zastępcę Wójta? Jaką pensję będzie miał zastępca 

Wójta. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, Ŝe dokonane zostały zmiany w regulaminie 

organizacyjnym Urzędu Gminy. Polega ona min. na zmniejszeniu etatu Sekretarza Gminy do ¼ 

etatu. Wynagrodzenie  Z-cy Wójta łącznie z wynagrodzeniem Sekretarza nie będzie większe niŜ 

obecne wynagrodzenie Sekretarza. Gmina nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów. 

Z-ca Wójta nie będzie pracownikiem na etacie, moŜe być w kaŜdej chwili odwołany bez 

dodatkowych kosztów. 

 

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

Szwadowska poddała pod głosowanie Uchwalę nr III/25/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu 

gminy na rok kalendarzowy 2011r. 

 
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach „za” i 2 – „przeciw”. ( głosowało 15 radnych) 
 
Ustawowy skład Rady Gminy – 15 
Faktyczny skład Rady Gminy – 15 
Liczba radnych obecnych na sesji – 15 
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Ad. 16 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska  – przedstawiła odpowiedź na interpelację 

zgłoszoną przez Michała IŜyka na sesji w dniu 13 grudnia 2010r. – stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 17 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z prośbą do dyr. ZGKiM w Lubrzy – aby pracownicy 

podczas zbiorki odpadów komunalnych zabierali równieŜ śmieci z przystanków autobusowych, jak 

to było juŜ wcześniej ustalone. 

 

- Joanna Janik – radna – poinformowała, Ŝe w Słokowie jest pilna potrzeba przeprowadzenia 

remontu dachu w remizie straŜackiej. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe zapoznany jest ze wszystkimi potrzebami 

jakie występują w kaŜdej miejscowości. Niestety, budŜet na rok bieŜący jest bardzo cięŜki i musimy  

koniecznie szukać oszczędności. 

 

Sprawy inne: 

- Jan Malec – radny Powiatu Prudnik – poruszył sprawę zgłaszanych uwag odnośnie remontu drogi 

powiatowej Prudnik – KrzyŜkowice ( min. nie dokończone podjazdy w m. KrzyŜkowice i inne). W 

tej sprawie zwrócił się z zapytaniem do władz Powiatu Prudnickiego, uzyskując odpowiedź, Ŝe 

inwestycja jest juŜ zakończona i rozliczona. Na zgłaszanie ewentualnych uwag był określony 

termin w roku ubiegłym. 

JeŜeli chodzi o remont  przepustu w m. Słoków przy drodze powiatowej, wnioski moŜna jeszcze 

zgłaszać, poniewaŜ budŜet na 2011 jest w fazie tworzenia. 

JeŜeli chodzi o utrzymanie zimowe dróg powiatowych sąsiadujących z drogami gminnymi– w-ce 

Starosta P. Skiba, zamierza zawrzeć porozumienie w sprawie wspólnego ich utrzymania. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – zwrócił uwagę, Ŝe w trakcie remontu drogi Prudnik – 

KrzyŜkowice, jak równieŜ po jego  zakończeniu przez cały czas zgłaszane było do Starostwa 

wnioski w sprawie usunięcia wskazywanych usterek. Część z tych rzeczy została wykonana, ale nie 

wszystkie. 
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- Zenon Drabik – radny – poinformował, Ŝe w czasie przebudowy chodnika przy drodze 

powiatowej w Skrzypcu pozostały do załatania szczeliny między drogą a chodnikiem. Sprawa ta 

była juŜ zgłaszana w roku ubiegłym. Zwrócił się z prośbą do radnego Powiatowego – P. Malca o 

interwencję w tej sprawie w Starostwie Powiatowym. 

 

- Irena Ulan – sołtys wsi Słoków – zwróciła się z zapytaniem, na jakim etapie jest sprawa zamiany 

działek – dot. działki w Słokowie ( obecnie stanowi drogę dojazdową do pól), której właścicielem 

są państwo Jankowscy, na działkę w PręŜynce, której właścicielem jest gmina Lubrza? Państwo 

Jankowscy nie zgadzają się na udostępnienie własnego terenu. 

 

- Wiesława Tomaszewska – inspektor UG – wyjaśniła, Ŝe po rozpoczęciu procedury w sprawie 

zamiany działek okazało się, Ŝe na działce w PręŜynce znajdują się zabudowania, których 

właścicielem jest osoba, która juŜ nie Ŝyje i nie posiada spadkobierców. W związku z powyŜszym w 

styczniu 2010r. gmina wystąpiła do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. W miesiącu 

listopadzie 2010r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku spadek przekazany został na 

rzecz Urzędu Skarbowego ( wyrok prawomocny z dniem 01.12.2010r.) 

W dalszej kolejności Urząd Skarbowy przekaŜe spadek na rzecz Skarbu Państwa ( tj. Starostwa 

Powiatowego w Prudniku) a ten Gminie.    

Gmina jest właścicielem działki ale dopóki nie zostaną uregulowane sprawy spodkowe, nie będzie 

moŜna dokonać zamiany.   

 

- Edward Mrzygłocki – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa budowy drogi w 

PręŜynce ( k/ P. Tomaszewskiego), która jest juŜ w planach od 20 lat? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, Ŝe na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze jak 

będzie przebiegała w/w droga, czy według pierwotnych ustaleń, czy nieco dalej. W pierwszej 

kolejności wszystko musi być uregulowane pod względem prawnym. 

 

- Maria Mikołajów – Skarbnik Gminy – dodała, Ŝe droga w PręŜynce planowana była na rok 2012. 

JeŜeli poprawi się sytuacja finansowa gminy i uregulowane będą wszystkie sprawy pod  względem 

prawnym, wówczas  będzie moŜna przystąpić do realizacji inwestycji. 

 

- Edward Mrzygłocki – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie są aktualnie uzgodnienia z P. 

Tomaszewskim? 
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- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, Ŝe sytuacja cały czas się zmienia, nie ma 

ostatecznych decyzji. 

 

- Wiesława Tomaszewska – inspektor UG – dodała, Ŝe działki zostały podzielone, decyzja 

zatwierdzone. Trzeba jeszcze wykonać nowy projekt zgodnie z nowymi ustaleniami. 

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – zwrócił się z zapytaniem, czy na rok 2011 planowane są 

środki na Fundusz Sołecki? Ponadto zwrócił uwagę, Ŝe przy wykonywaniu zadań z Funduszu 

Soleckiego jest problem z zakupem materiałów, poniewaŜ sołtys nie jest uprawniony do podpisu 

faktury, a sklep nie chce wydać towaru bez podpisu. 

Ponadto poruszył sprawę melioracji pól – dawniej konserwacją rowów melioracyjnych zajmowała 

się Spółka Wodna, którą później rolnicy rozwiązali. W jaki sposób teraz zmusić rolnika do 

przeprowadzenia konserwacji ( czyszczenia) drenarki na własnym polu, która wpływa później na 

stan pól sąsiednich. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, Ŝe jeŜeli są problemy przy zakupie 

materiałów budowlanych na realizację zadań z funduszu soleckiego, być moŜe zakupy będzie 

wykonywał pracownik gminy, sprawę trzeba byłoby jeszcze dokładnie rozeznać. 

 

- Michał Szkwarek – radny – zwróci się z prośbą aby przy odbiorze pojemnika na szkło w 

Trzebinie, uprzątnąć równieŜ stłuczkę.  

 

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

nowej ubijarki przez Zakład Gospodarki Komunalnej  która zepsuła się będąc na gwarancji. Na 

zakup ubijarki Zakład otrzymał dotację w budŜetu gminy. Sprawa w tej sprawie toczyła się w 

Sądzie. 

 

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

uległa awarii. W ramach gwarancji, wymieniona została na nową, która niestety równieŜ się 

zepsuła. Zakład nie wyraził zgody na ponowną wymianę i wystąpiono o zwrot kosztów zakupu. 

Niestety dostawca nie uznał argumentów odstąpienia od warunków umowy, dlatego teŜ Zakład 

skierował sprawę do Sądu. Ostateczny wyrok Sądu jest pomyślny, tzn. zwrot pieniędzy za 

zakupioną ubijarkę wraz z odsetkami. Ale jeszcze jest czas na zgłaszanie apelacji przez stronę 

przeciwną.  
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- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – poinformował, Ŝe w dniu 24 stycznia br. wraz z Panem 

Wójtem zostaliśmy poproszeni do pracy w społecznym komitecie ufundowania sztandaru Komendy 

Powiatowej Policji w Prudniku. Szefem komitetu jest P. Janina Okrągły – posłanka ziemi 

prudnickiej. W związku z powyŜszym zwrócił się z prośbą o dowolne datki na zakup sztandaru, 

koszt ok. 13 000 zł, brakuje jeszcze 7.000 zł. Uroczystość odbędzie się w dniu 26 czerwca br. 

Ponadto poinformował, Ŝe w dniu 30 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się w Domu Kultury w 

Lubrzy przedstawienie jasełek oraz pokaz tańców klasycznych. 

  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska 

zamknęła obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1450. 

 

Protokołowała :                                                                                  PRZEWODNICZĄCA 
Alina Woehl          Rady Gminy Lubrza 
           ElŜbieta Szwadowska 
 
      

        

 


