
Protokół nr V/2011 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 27 kwietnia 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 13 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 23 lutego 2011r. 

4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnik. 

5. Spotkanie z przedstawicielami elektrowni wiatrowych : Element Power oraz Green Bear.  

Analiza zakresu zaawansowania prac związanych z budową wiatraków na terenach  
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Gminy Lubrza. 

6.  Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami. 

7. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali uŜytkowych wchodzących w    

skład zasobu Gminy Lubrza. 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

- w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.01.2011r. na działalność dyrektora Zakładu    

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i  

przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli  

prawidłowości ich wykorzystania. 

- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w  

Dytmarowie. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy. 

 

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

sesji zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu w pkt. 10 

dodatkowych projektów uchwał, tj. 

- w sprawie zmian budŜetu Gminy Lubrza na 2011r. 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza. 

 

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

(obecnych podczas głosowania 13 radnych). 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 23 lutego 2011r.  
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Przewodnicząca obrad sesji złoŜyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 23 klutego 2011r. 

przyjąć bez jego odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę „jednogłośnie” ( głosowało 13 

radnych). 

 

Ad. 4 

W związku z nieobecnością gościa zaproszonego – Starosty Powiatu Prudnickiego – 

Radosława Roszkowskiego – przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 

sesji. 

 

Ad. 5 

Informację na temat zakresu zaawansowania prac związanych z budową wiatraków na terenie 

gminy Lubrza przedstawili goście zaproszeni : Daniel Kwiatkowski – przedstawiciel  firmy 

ELEMENT POWER - Elektrownie Wiatrowe Lubrza Sp. z o.o.. Szczecin, oraz Włodzimierz 

Rempel i Magdalena Łabaziewicz – Green Bear Corporation Poland Sp.z o.o 

 

- Daniel Kwiatkowski - Elektrownie Wiatrowe Lubrza – poinformował, Ŝe załoŜeniem 

inwestycyjnym firmy jest budowa farm wiatrowych na gruntach gminy Lubrza oraz Biała. 

Firma posiada zapewniony teren oraz warunki przyłączeniowe. Plan zagospodarowania 

przestrzennego jeszcze dokładnie zweryfikuje te tereny. W chwili obecnej trwa monitoring 

przelotu nietoperzy, ptaków. Na terenie Gminy Lubrza zakupiona została działka – teren byłej 

strzelnicy wojskowej w PręŜynce, na której docelowo usytuowana będzie stacja rozdzielcza a 

w czasie budowy teren posłuŜy za zaplecze  magazynowo – sprzętowe. 

 

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

ile będzie wynosiła średnica wirnika wiatraka? 

 

- Daniel Kwiatkowski - Elektrownie Wiatrowe Lubrza – poinformował, Ŝe średnica wiatraka 

będzie wynosiła max. 120 m. 

 

- Edward Mrzygłocki – radny – zwrócił się z zapytaniem jaką moc elektryczną będzie 

wytwarzał 1 wiatrak ? 
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- Daniel Kwiatkowski - Elektrownie Wiatrowe Lubrza- poinformował, Ŝe jeden wiatrak 

będzie wytwarzał moc na poziomie 3 MW. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – przewodnicząca Rady Gminy Lubrza – zwróciła się z zapytaniem, 

jaki okres czasu potrzebny jest od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do rozpoczęcia 

inwestycji ? 

 

- Daniel Kwiatkowski - Elektrownie Wiatrowe Lubrza – poinformował, Ŝe jest to czas ok. 6 - 

8 miesięcy. W opracowanych harmonogramach przewiduje się uzyskanie pozwolenia na 

budowę farmy wiatrowej Lubrza w marcu 2013r. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie działania moŜe podjąć 

jeszcze rada gminy aby przyspieszyć proces realizacji inwestycji? 

 

- Daniel Kwiatkowski - Elektrownie Wiatrowe Lubrza – poinformował, Ŝe Gmina Lubrza do 

tej pory zrobiła wszystko co było moŜliwe, tzn. rada gminy podjęła uchwały o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem  

lokalizacji farm wiatrowych, ogłoszony został przetarg na  sporządzenie tych planów.  

 

Leopold Saska – radny – zapytał o planowaną docelowo liczbę wiatraków oraz moŜliwy zysk 

dla gminy.  

 

- Daniel Kwiatkowski - Elektrownie Wiatrowe Lubrza – poinformował, Ŝe docelowo planuje 

się wybudować 26 turbin, ale o konkretach będzie moŜna mówić dopiero po opracowaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od jednego wiatraka do budŜetu 

gminy odprowadzany będzie podatek w wys. 2 % wartości inwestycji przez okres 25 – 30 lat. 

 

W dalszej części obrad sesji informację na temat zakresu zaawansowania prac związanych z 

budową wiatraków przedstawili : Włodzimierz Rempel – dyrektor Zarządu Firmy Green Bear 

Corporation Poland Sp.z o.o. oraz  - Magdalena Łabaziewicz. 

Firma Green Bear jest operatorem na rynku energii odnawialnej, koncentrującym się na 

pozyskiwaniu, opracowywaniu oraz realizacji projektów z zakresu energii wiatrowej w 

Polsce.  
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Green Bear jest firmą z udziałem kapitału francuskiego, luksemburskiego, koncernów 

energetycznych firm polskich oraz prywatnych inwestorów z róŜnych krajów Europy.  

W  Polsce firma posiada farmę wiatrowa na Pomorzu – tj. 17 turbin, która działa od 3 lat. 

Rozpoczęto równieŜ budowę farmy wiatrowej w okolicy Grudziądza o mocy 48 MW. 

 

Farma wiatrowa Lubrza : 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Lubrza ( etap I II, III) oraz 

Głogówek ( etap IV) 

 

- Etap I, II – zlokalizowanie na terenach objętych uchwałami o przystąpieniu do MPZP z roku 

2009. 

a) etap I – 87 MW łącznej mocy, tj. 29 turbin  o mocy do 3 MW kaŜda. Średnica wirnika 

od 90 do 120 m, wysokość wieŜy od 80 do 140 m. Zabezpieczone są tereny pod 

budowę turbin. 

Obecnie przeprowadzone zostały juŜ monitoring ptaków, nietoperzy, analizy      

akustyczne, pomiary siły wiatrów ( maszty zlokalizowane są na terenach Racławic   

Śląskich oraz Szybowic), badania wpływu na obszary chronione. 

b) etap II – 36 MW łącznej mocy tj. 12 turbin  o mocy do 3 MW kaŜda. Teren pod     

budowę turbin w trakcie dzierŜawienia. Po zakończeniu zabezpieczania terenów  

złoŜony zostanie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 

  

- Etap III – zlokalizowany na południe od drogi Prudnik – Olszynka. Obecnie wstrzymany, 

poniewaŜ  nie uwzględnia się w „Studium kierunków i warunków zagospodarowania 

przestrzennego” usytuowania farm wiatrowych dla południowych terenów gminy. Aby moŜna 

było rozpocząć przygotowanie II etapu wymagana jest zmiana Studium kierunków i 

warunków zagospodarowania przestrzennego. 

W tym etapie planuje się budowę 12 turbin  o mocy do 3 MW kaŜda ( łączna moc 36 MW) 

 

- Etap IV – zlokalizowany na terenie gminy Głogówek, Racławice Śląskie, rozwijany po 

zakończeniu prac nad etapami I i II 

 

Planowane badania : 

- monitoring nietoperzy, 
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- inwentaryzacja przyrodnicza, 

- pomiary wiatru nowym masztem zlokalizowanym na terenie gm. Lubrza ( budowa   

  lipiec/sierpień 2011), 

- inne badania krajobrazowe. 

 

Przewidywany wpływ do budŜetu gminy z podatku od nieruchomości ( rocznie) po realizacji 

III etapów – 4 mln zł przez 30 lat. 

Inną korzyścią dla gminy jest min. poprawa infrastruktury drogowej. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe jeŜeli nie będzie Ŝadnych  

przeciwwskazań, będą czynione starania aby pod przyszłe elektrownie wiatrowe udostępnić 

równieŜ południowy teren gminy. 

 

- Jan Malec – radny Powiatu Prudnik – zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli chodzi o Studium kierunków 

i warunków zagospodarowania przestrzennego…” to ostateczna decyzja w sprawie 

ewentualnych zmian naleŜy do gospodarza gminy, nie tylko do urbanisty opracowującego 

„Studium…” 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, dlaczego 

z właścicielami gruntów (rolnikami) zawiera się umowy dzierŜawy, a nie umowy – 

sprzedaŜy? 

 

- Włodzimierz Rempel – dyrektor Zarządu Firmy Green Bear – poinformował, Ŝe rolnicy nie 

chcą sprzedawać gruntu. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – przewodnicząca Rady Gminy Lubrza – zwróciła się z zapytaniem, 

jaki okres czasu potrzebny jest od momentu uzyskania pozwolenia na budowę do rozpoczęcia 

inwestycji ? 

 

- Włodzimierz Rempel – dyrektor Zarządu Firmy Green Bear – poinformował, Ŝe realnym 

terminem rozpoczęcia inwestycji to koniec roku 2013 ( I etap) 

 

- Magdalena Łabaziewicz – Green Bear Corporation Poland Sp.z o.o- poinformowała, Ŝe na 

terenie Gminy Lubrza pierwsze umowy dzierŜawy z rolnikami podpisane zostały w 2008r.  
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W roku 2009 prace związane z budową farm wiatrowych zostały spowolnione przez kryzys 

finansowy jaki dotknął firmy wspierające rozpoczęte w tym kierunku działania. Prowadzone 

były równieŜ rozmowy z urbanistą opracowującym „Studium…” o uwzględnienie równieŜ cz. 

południowej gminy, niestety bez pozytywnego skutku. W roku 2010 Rada Gminy Lubrza 

podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniające budowę farm wiatrowych. Obecny Wójt kontynuuje 

rozpoczęte działania, niedawno ogłoszony został przetarg na opracowanie miejscowych 

planów. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – zwrócił się z zapytaniem, w którym miejscu 

postawiony będzie maszt pomiarowy, czy moŜe on być wykorzystany do umieszczenia 

urządzenia do przesyłania sygnału internetowego ? 

 

- Magdalena Łabaziewicz – Green Bear Corporation Poland Sp.z o.o- poinformowała, Ŝe 

maszt będzie zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Lubrzy. Niestety nie ma moŜliwości 

umieszczenia na nim innych urządzeń pomiarowych, czy przekaźnikowych. 

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe w opinii 

publicznej istnieją obawy, Ŝe będą montowane wiatraki stare, uŜywane.  

 

Oboje przedstawicieli firm wiatrowych zapewnili, Ŝe montowane będą tylko i wyłącznie 

wiatraki nowe, które technicznie są juŜ bardziej nowoczesne.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy były jakieś protesty mieszkańców w 

sprawie budowy farm wiatrowych ? 

 

- Włodzimierz Rempel – dyrektor Zarządu Firmy Green Bear – poinformował, Ŝe Ŝadnych 

protestów nie było. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag, przewodnicząca obrad sesji – ElŜbieta 

Szwadowska podziękowała zaproszonym gościom, za przybycie na obrady sesji oraz 

przedstawienie powyŜszych informacji. 
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Ad. 6 

Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska - przedstawiła informację o swojej 

pracy pomiędzy sesjami.  

 

„Od ostatniej sesji  do Biura Rady wpłynęły następujące pisma; 

- w dniu 24.03.2011r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – pismo przesyłające    

Uchwałę nr 116/2011 z dn. 7 marca 2011r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii 

o  prawidłowości planowanej kwoty długu – opinia pozytywna, stanowi załącznik nr 1 do    

        niniejszego protokołu. 

 

- w dniu 24.03.2011r.Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – pismo przesyłające   

Uchwałę nr 117/2011 z dn. 7 marca 2011r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii 

o  moŜliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budŜetowej – opinia 

pozytywna, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

- w dniu 24.03.2011r. z Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu w sprawach o 

naruszenie  dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Opolu – orzeczenie w sprawie 

Pana Stanisława Jędrusika ( Wójta Gminy Lubrza kadencji 2006-2010) o nieumyślne 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (sprawa dotyczy przewozu dzieci do szkół 

w latach  2007-2010). – pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

- w dniu 24.03.2011r. od Wojewody Opolskiego ( pismo nr NK.III.4131.1.50.2011.KK) o 

wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały IV/28/2011 Rady Gminy Lubrza z 

dnia 23.02.2011r.w sprawie sprzedaŜy w drodze  bez przetargowej  nieruchomości na 

rzecz     uŜytkownika wieczystego. 

 

- w dniu 01.04.2011r. od Wojewody Opolskiego ( pismo nr NK.III.4131.50.2011.KK) - 

rozstrzygnięcie nadzorcze  w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały IV/28/2011 

Rady Gminy Lubrza z dnia 23.02.2011r. – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

- do wiadomości - skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy do 

Powiatowego Nadzoru Budowlanego o wydanie opinii na temat stanu technicznego 
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budynku mieszkalnego w miejscowości Lubrza przy ul. Nowej Naprawy 29, poniewaŜ 

istnieje obawa o zagroŜenie  zdrowia i Ŝycia tamtejszych mieszkańców. 

 

Sprawy inne : 

W dniu 14.04.2011r. uczestniczyłam wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - 

Leopoldem Saską w szkoleniu organizowanym przez RIO ,które dotyczyło nowych         

procedur  związanych z uchwaleniem absolutorium dla Wójta oraz budŜetu Gminy. 

 

W kaŜdy czwartek pełniłam dyŜur w Biurze Rady ,interesantami byli przede wszystkim Radni 

oraz pracownicy  tut. Urzędu.”  

 

- Michał IŜyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, na czym polegało nieumyślne naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przez P. Stanisława Jędrusika. 

 

- Sekretarz Gminy – Lilla Gąsior – poinformowała, Ŝe sprawa dotyczy zaciągnięcia 

zobowiązania bez upowaŜnienia do zaciągania zobowiązań ze środków publicznych, tj. 

umowę z firmą Usługi Transportowe Kazimierz Lewandowski „Lew – Trans” w Prudniku na 

„Przewóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Lubrza oraz 

dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych szkół w Kup w latach 2007 – 

2010”, w której nie ustalono wartości zobowiązania miny z tytułu przewozu lub dowozu 

uczniów, określając jedynie wysokość stawki ryczałtowej za 1 km. 

Ponadto kolejna sprawa dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej 

ręki w imieniu Gminy Lubrza – umowa z przedsiębiorstwem robót Wiertniczych i 

InŜynieryjnych „HYDROeŁPOL” na realizację zadania publicznego pn. „Wykonanie nowego 

otworu studziennego o głębokości 120 m w miejscowości Olszynka ze względu na awarię 

studni głębinowej nr 1 ujęcia wody wodociągu grupowego Olszynka”.  

Kolejna sprawa dot. nie zamieszczenia ogłoszenia o udzielenie zamówienia 

publicznego w biuletynie zamówień Publicznych w sprawie j.w. 

 

Ad. 7 

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

Mariusz Kozaczek. 
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„Od ostatniej sesji wydałem 17 zarządzeń dotyczących : 

 

1. ZARZĄDZENIE  nr 0050.19.2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ostatecznych 

kwot dochodów i wydatków ujętych w uchwale budŜetowej na 2011r. oraz 

przekazania upowaŜnień dla Kierowników Jednostek Organizacyjnych. 

2. ZARZĄDZENIE  nr 0050.20.2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie opracowania 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. 

3. ZARZĄDZENIE  nr 0050.21.2011 z dnia 27 stycznia 2011r. wprowadzenia zmian z 

planie finansowym na 2011r. 

4. ZARZĄDZENIE  nr 0050.22.2011 z dnia 10 lutego 2011r. stawek czynszu za 

dzierŜawę gruntów komunalnych i budowli uŜytkowanych rolniczo. 

5. ZARZĄDZENIE  nr 0050.23.2011 z dnia 23 lutego 2011r. zmian kwot dochodów i 

wydatków ujętych w budŜecie na 2011r. 

6. ZARZĄDZENIE  nr 0050.24.2011 z dnia 28 lutego 2011r. zmian budŜetu Gminy 

Lubrza na 2011r. 

7. ZARZĄDZENIE  nr 0050.25.2011 z dnia 28 lutego 2011r. zmian kwot dochodów i 

wydatków ujętych w budŜecie na 2011r. oraz zmiany w planie finansowym zada z 

zakresu administracji rządowej na 2011r. 

8. ZARZĄDZENIE  nr 0050.26.2011 z dnia 01 marca 2011r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011r. oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez szkoły 

wyŜsze. 

9. ZARZĄDZENIE  nr 0050.27.2011 z dnia 08 marca 2011r. w sprawie zarządzenia 

wyborów Sołtysa w miejscowości PręŜynka – na zebraniu wiejskim w dniu 16 marca 

br. w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, sołtysem wsi PręŜynka został 

wybrany – P. Franciszek Kuchta. 

10.  ZARZĄDZENIE  nr 0050.28.2011 z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaŜy na rzecz uŜytkowników wieczystych 

dot. działki nr 275/7 o pow. 0,58 ha. połoŜonej w PręŜynce. Wartość nieruchomości : 

11 251 zł + VAT + koszt dokumentacji 184,50 zł. 

11. ZARZĄDZENIE  nr 0050.29.2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budŜetu 

Gminy Lubrza. 
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12. ZARZĄDZENIE  nr 0050.30.2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian kwot 

dochodów i wydatków ujętych w budŜecie na 2011r. oraz zmian w planie finansowym 

zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. 

13. ZARZĄDZENIE  nr 0050.31.2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z 

wykonania budŜetu gminy Lubrza oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010r. 

14. ZARZĄDZENIE  nr 0050.32.2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r.” 

15. ZARZĄDZENIE  nr 0050.33.2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powołania 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

16. ZARZĄDZENIE  nr 0050.34.2011 z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie powołania 

jury do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego w języku 

niemieckim „MłodzieŜ recytuje poezję” oraz wytypowanie placówki w celu jego 

przeprowadzenia. 

17. ZARZĄDZENIE  nr 0050.35.2011 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r.” 

 

Sprawy dot. mienia komunalnego gminy: 

 

 W dniu 21 marca 2011r wydałem Zarządzenie nr 0050.28.2011 w sprawie: ogłoszenia 

wykazu nieruchomości gruntowych do sprzedaŜy na rzecz uŜytkowników wieczystych. 

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w 

Lubrzy i na stronie internetowej.  

 

W dniu 13 kwietnia 2011r w Kancelarii Notarialnej Pani Marii Felcenloben został spisany akt 

notarialny na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w Trzebinie działki nr 422/2 mapa 2, o 

pow.0,2044 ha w trybie bez/przetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 

przyległych nieruchomości.   

Nieruchomość sprzedana za 7 453,80 zł.  ( kwota  6 060,00 zł netto plus 23% VAT ) 

 

Do dnia dzisiejszego do Urzędu Gminy wpływają wnioski od osób z którymi w 2008r.  

zawarta została umowa dzierŜawy  na okres 3 lat a w tym roku kończy się umowa”. 
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Ad. 8 

 

Interpelacje : 

 

Joanna Kubatek – zwróciła się z zapytaniem, kiedy podjęte zostaną jakiekolwiek działania w 

kierunku wybudowania świetlicy w Jasionie ? 

 

Zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, iŜ temat świetlicy wiejskiej w Jasionie 

jest aktualny, na pewno nie ma potrzeby rezygnacji z realizacji tego zadania, które ze wzglądu 

na trudną sytuacją finansową gminy zostało wstrzymane. Dopiero o zamknięciu bieŜącego 

roku budŜetowego, wiadomo będzie jakie środki są do dyspozycji. Dokumentacja na budowę 

świetlicy jest waŜna. 

 

- Zenon Drabik – zwrócił się z zapytaniem, czy znana jest liczba dzikich wysypisk śmieci na 

terenie miejscowości Skrzypiec. Jakie czynione są działania w celu ich likwidacji.  

Poprzednio istniejące duŜe wysypisko śmieci (stare koryto rzeki Prudnik) było 

rekultywowane ale w dalszym ciągu w tym miejscu wysypywane są śmieci róŜnego 

pochodzenia, co moŜe stwarzać niebezpieczeństwo, choćby dla pobliskiego ujęcia wody.  

W miejscu starego koryta rzeki moŜna wysypać gruz, popiół lub ziemię, o czym wcześniej juŜ 

było wspominane, ale niestety ludzie sypią wszystkie inne śmieci, które przy okazji 

zaśmiecają pobliskie pola P. GiŜyckiego i Hanusika. 

Na terenie m. Skrzypiec tworzy się kolejne dzikie wysypisko śmieci tj. w okolicy Ŝwirowni, 

oraz przy starym wodospadzie k/ Dytmarowa.  

Gmina musiałaby koniecznie podjąć konkretne kroki w tym kierunku, aby  wyeliminować 

samowolne wywoŜenie śmieci róŜnego pochodzenia. Teren koniecznie musi być 

monitorowany.”  

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe wynajmowanej firmie ochroniarskiej, 

która min. monitoruje teren byłej Strzelnicy Wojskowej w PręŜynce, gdzie równieŜ powstało 

dzikie wysypisko śmieci, udało się ująć sprawcę, który regularnie wysypywał odpady 
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plastikowe. W tej chwili trwa w tej sprawie postępowanie. Rozpocznie się równieŜ 

monitoring dzikich wysypisk śmieci w Skrzypcu. 

 

- Tomasz Włodarczyk – inspektor UG – poinformował, Ŝe dziki wysypisko śmieci w 

Skrzypcu, które powstało w byłym korycie rzeki Prudnik, było juŜ wcześniej rekultywowane. 

W roku 2010 równieŜ planowano w tym miejscu przeprowadzić dalszy etap rekultywacji, 

niestety środki przesunięte zostały na inne cele. JeŜeli będą środki finansowe to rekultywacja 

na pewno zostanie przeprowadzona. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – wrócił się z zapytaniem, kiedy zostaną ponownie 

załoŜone tablice informacyjne przy drodze krajowej Lubrza – Prudnik ( przy rondzie) – 

„Gmina Lubrza wita” oraz „Gmina Lubrza Ŝegna” ? 

 

- ElŜbieta Szwadowska – wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku z zapytaniem, 

kiedy przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej przez wieś Lubrza, ul. Wolności. 

Droga jest bardzo zniszczona i wymaga pilnego remontu.  

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe podczas przebudowy chodnika przy 

ul. Wolności w Lubrzy jedna kratka ściekowa została przesunięta w inne miejsce. Podczas 

opadów deszczu w miejscu gdzie poprzednio była kratka ściekowa zbiera się kałuŜa wody. 

Przypomniał, Ŝe sprawę zgłaszał jeszcze w poprzedniej kadencji.  

 

- Jan Malec – radny powiatu prudnickiego – poinformował, Ŝe sprawa remontu dróg jest 

bieŜącym tematem w Starostwie Powiatowym. Przeprowadzona została wizja lokalna stanu 

technicznego dróg powiatowych po okresie zimowym, szkody oszacowane zostały na kwotę   

2 mln. zł. Na remonty dróg w budŜecie Starostwa Powiatowego na rok 2011 zaplanowana jest 

kwota tylko 500 000 zł. W tej chwili przystąpiono do remontu drogi powiatowej w kierunku 

Gostomii, inwestycja była juŜ wcześniej planowana. W chwili obecnej trwają procedury 

przetargowe na wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia remontu cząstkowego dróg 

powiatowych. 

 

Ad. 9 i 10 

Podjecie uchwał : 
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- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska  – przedstawiła kolejno projekty 

uchwał : 

 

- Nr V/33/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

Uchwała przyjęta została przy 8 głosach „za”, 2 – „przeciw”, 3 – „wstrzymujących się”            

( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr V/34/2011 w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali uŜytkowych  

wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza.  

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

 

- Nr V/35/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. 

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

 

- Nr V/36/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.01.2011r. na działalność dyrektora 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. 

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

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – ElŜbieta Szwadowska – dodała, Ŝe problem poruszony w 

skardze został pozytywnie załatwiony. 

 

- Nr V/37/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, o ile w skali procentowej obniŜa się 

wynagrodzenie Wójta? 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, Ŝe w związku z oświadczeniem Wójta 

złoŜonym na ostatniej sesji o obniŜenie swojej pensji, ( decyzja związana z trudną sytuacją 

finansową gminy), obniŜa się dotychczasowe wynagrodzenie o 10 % ( tj. obniŜono dodatek 

funkcyjny oraz dodatek specjalny). 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 13 radnych). 
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- Nr V/38/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

 

- Ewa Skokuń – Kier. Ref. Oświaty – poinformowała, Ŝe uchwała niezbędna jest do 

przekazania dotacji dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszeniowej, która ma powstać w 

Dytmarowie. Aby moŜna było przekazywać dotację, potrzebna jest uchwała Rady Gminy w 

tej sprawie ( art. 90  Ustawy o systemie oświaty).  

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnego 

oświadczenia (uchwały) w sprawie zapewnienia ze strony Gminy Lubrza pomocy finansowej 

na bieŜące utrzymanie Szkoły Stowarzyszeniowej w Dytmarowie. 

 

- Józef Świczewski – zwrócił uwagę, Ŝe Szkoła Stowarzyszeniowa w Dytmarowie będzie 

musiała funkcjonować za ok. 436 000 zł, tj, za trochę więcej niŜ połowę niŜ to było 

poprzednio, a obowiązki pozostały takie same. Korzystniejszym rozwiązaniem dla placówki 

pod względem finansowym byłoby aby Szkoła miała charakter szkoły publicznej, nie byłoby 

to duŜe obciąŜenie dla gminy.  

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany 

jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości nie 

niŜszej (moŜe być większa) niŜ kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju 

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego gminy ( tj. koszt utrzymania 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Lubrzy). 

Dotacje dla szkół niepublicznych przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości kwoty 

subwencji przyznanej przez Ministerstwo Oświaty ( jest to rozwiązanie mniej korzystne 

finansowo). 

W związku z powyŜszym nie wiadomo, w jakiej formie Gmina będzie udzielała wsparcia w 

przypadku szkoły niepublicznej (moŜe nie posiadać takich uprawnień), poniewaŜ w 

przypadku szkoły publicznej moŜna zawsze zwiększyć kwotę dofinansowania. 

 

- Krzysztof Barwieniec - ca Wójta – zwrócił uwagę, Ŝe powyŜszej uchwały nie moŜna 

kojarzyć tylko i wyłącznie ze szkołą w Dytmarowie. W obecnych czasach rynek szkolno – 

przedszkolny zaczyna funkcjonować w innym zakresie. Jest moŜliwość tworzenia przedszkoli 
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przydomowych, prywatnych, społecznych. Wówczas w kaŜdej chwili uchwała okaŜe sie 

niezbędna. 

 

- Piotr Hanusiak – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Dytmarów – stwierdził, Ŝe jeŜeli od 

samego początku gmina nie pomoŜe tworzącej się po raz pierwszy Szkole Stowarzyszeniowej 

w Dytmarowie, która ma mieć charakter szkoły niepublicznej, to moŜe się okazać, Ŝe cięŜar 

finansowy będzie czynnikiem nie do udźwigniecia. RóŜnica kwoty dotacji miedzy szkołą 

publiczną a niepubliczną to ok. 60 000 zł, a zakres obowiązków pozostaje taki sam. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – przypomniał, Ŝe jedynym powodem, dla którego 

zamierza się utworzyć szkołę stowarzyszeniową w Dytmarowie jest trudna sytuacja 

finansowa gminy. Sprawa ta juŜ była dyskutowana wielokrotnie. Powodem podjętych decyzji 

była realna rzeczywistość. Wszyscy są świadomi tego, Ŝe na początku funkcjonowania szkoły 

stowarzyszeniowej w Dytmarowie będzie bardzo cięŜko. Będziemy zastanawiać się w jaki 

sposób udzielić pomocy, ale nie moŜna od początku podejmować kroków, które później 

mogłyby przyblokować dalsze ruchy.  

 

- ElŜbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy do 

kolejnej sesji, która planowana jest w miesiącu czerwcu, będzie juŜ wiadomo jaką kwotą 

moŜna byłoby wesprzeć finansowo tworzącą się szkołę stowarzyszeniową w Dytmarowie? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe prawdopodobnie w czerwcu będzie 

juŜ coś moŜna powiedzieć konkretniej na powyŜszy temat. 

 

W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag w dyskusji, przewodnicząca obrad sesji 

poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr V/38/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy 

Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za”, i 1 – „wstrzymującym się”( głosowało 13 

radnych). 
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- Nr V/39/2011 w sprawie  likwidacji  Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza 

w Dytmarowie. 

 

- Jolanta Dumańska – sołtys wsi Dytmarów – zwróciła się z zapytaniem, czy  jest opinia 

Kuratorium na temat likwidacji szkoły ? 

 

- Ewa Skokuń – Kier Ref. Oświaty UG w Lubrzy – poinformowała, Ŝe opinia Kuratorium 

Oświaty jest negatywna, ale nie musi być ona pozytywna. Z opinii tej wynika, Ŝe gmina nie 

wskazała miejsca realizacji obowiązku nauki, co jest nieprawdą. Opinia Kuratorium nie jest 

wiąŜąca, juŜ od 2-3 lat nie ma obowiązku aby była ona  pozytywna. 

 

Ponadto P. Skokuń odczytała pismo skierowane z Urzędu Gminy w sprawie wyraŜenie opinii 

– stanowiące załącznik nr załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz opinię Kuratorium, 

która stanowi załącznik nr załącznik nr 6.   

 

- Józef Świczewski – dyr. SP w Dytmarowie – zwrócił się z zapytaniem, jak będzie wyglądała 

sprawa mieszkań, znajdujących się w budynku likwidowanej szkoły w Dytmarowie?  

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe mieszkania w dalszym ciągu naleŜą 

do zasobów komunalnych gminy, prawdopodobnie zmieni się jedynie jednostka zarządzająca. 

 

Uchwała przyjęta została przy 8 głosach „za”, 2 – „przeciw”  i 3 – „wstrzymujących się”         

( głosowało 13 radnych). 

 

- Nr V/40/2011 w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.  

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

 

- Nr V/41/2011 w sprawie  zmian  budŜetu Gminy Lubrza na  2011 rok.  

 

Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów - poinformował, Ŝe w budŜecie na 2011r. wprowadza się 

następujące zmiany : 

Wprowadza się dochody bieŜące i majątkowe z tytułu realizacji  projektu z Wojewódzkiego 

Urzędu  Pracy pn „ Wyrównywanie szans edukacyjnych” na lata 2010/2011 w wysokości 

659,07 zł – kwota ta została niewykorzystana  i zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego na 
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dzień 31.12.2010 r. po rozliczeniu w 2011 w/w kwotę przekazali nam do rozliczenia w 2011 r. 

Ponadto zostają wprowadzone równieŜ wydatki do tego zadania  w kwocie dochodów i  

wolnych środków  zgodnie  z  zapisami umowy. 

Wprowadza się  dochody i wydatki w związku z nienaleŜnie pobranymi  świadczeniami  

rodzinnymi jak i odsetkami ( 10.000 zł),  które naleŜy odprowadzić do budŜetu państwa. 

Zwiększa się  wydatki  w zakresie  opłaty za energię  w Budynku Bramnym w Trzebinie o 

3000 zł  jak równieŜ wydatki związane z ochroną środowiska o  kwotę  554,32 zł. 

niewykorzystaną  w 2010 r. z tytułu opłat  za korzystanie ze środowiska. W/w  kwoty zostały 

wprowadzone  z wolnych środków  w łącznej kwocie  7 289,15 zł. ( w tym  z programu 

„Wyrównywanie  szans edukacyjnych” tj. 3 734,83  + opłata za energię  3 000zł. + 554,32 zł). 

Ponadto zostały wprowadzone zmiany  w wydatkach  majątkowych zmniejszono wydatki o 

kwotę  30 000 zł.  z zakupu  sieci wodociągowej w Dobroszewicach  a zwiększono wydatki 

na zakup działki w Lubrzy (pod przepompownią) w związku z realizacją projektu 

inwestycyjnego pn . Tranzyt wodociągowy Dytmarów – Lubrza. 

 

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

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 14 

Liczba radnych obecnych na sesji – 13 

Podjęte przez Radę uchwały stanowią załączniki do protokołu.   

 

Przewodnicząca obrad sesji ogłosiła 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 11 

Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone  sesji w dniu 26.01.2011r.  

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elzbieta Szwadowska – odczytała odpowiedź na interpelację 

zgłoszoną przez radną – Joannę Kubatek w następującym brzmieniu: „Kiedy w Jasionie 

powstanie świetlica wiejska”- stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 12 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

- Michał IŜyk – zwrócił uwagę, Ŝe podczas prowadzonego remontu drogi krajowej Prudnik – 

Trzebina wykonawca zrywa dreny i zakłada kręgi. Czy z Urzędu Gminy ktoś nadzoruje prace 

remontowe. 

 

- Zastępca Wójta – Krzysztof Barwieniec – poinformował, Ŝe sprawa będzie monitowana przy 

współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

- Sołtys wsi Trzebina – Roman Pilch – poinformował, Ŝe w Trzebinie przy skrzyŜowaniu 

drogi krajowej z drogą gminną w kierunku Klasztorku podczas prac ziemnych 

prawdopodobnie uszkodzony został hydrant, woda uchodziła do rowu, który został zasypany. 

Teraz najprawdopodobniej woda zbiera sie pod drogą.  

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe wyciekająca woda nie 

pochodziła z hydrantu, zostało to juŜ sprawdzone. Prawdopodobnie uszkodzeniu mógł ulec 

wodociąg Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej lub przerwany został dren odwadniający.   

 

- Małgorzata Janik – radna – zwróciła się z prośbą o wykonanie remontu dachu świetlicy 

wiejskiej w Laskowicach. Podczas opadów deszczu woda zalewa tablicę rozdzielczą. 

 

- Zastępca Wójta – Krzysztof Barwieniec – poinformował, Ŝe zarządcą budynku świetlicy 

wiejskiej w Laskowicach jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy. Trzeba 

będzie rozeznać się jakie są moŜliwości rozwiązania problemu. 

 

- Joanna Kubatek – radna – poinformowała, Ŝe Państwo Kozdraś, budujący dom mieszkalny w 

Jasionie zwracają się  z prośbą o pomoc doprowadzeniu wody od działki nr 277 do działki      

nr 404. W tym celu niezbędne jest wykonanie przekopu rury o średnicy ø 90 pod drogą 

powiatową w Jasionie. Prawdopodobnie w niedługim czasie wzdłuŜ drogi powiatowej 

powstaną nowe domy mieszkalne. 
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- Arkadiusz winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, Ŝe P. Kozdraś wystąpił do 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wydanie warunków przyłącza do sieci 

wodociągowej. Warunki zostały wydane, w których dokładnie określone zostało miejsce 

dokonania przyłącza wody. Inwestor juŜ na koszt własny dokonuje przyłącza do budynku.  

Prośba P. Kozdraś jest zasadna, poniewaŜ w niedalekiej przyszłości na działkach sąsiednich 

prawdopodobnie powstaną kolejne domy mieszkalne. Jak najbardziej moŜna byłoby 

rozbudować sieć wodociągową ale nie ma środków finansowych na poniesienie dodatkowych 

duŜych kosztów. Aby nie blokować inwestycji P. Kozdraś, w warunkach wskazany został 

najbliŜszy moŜliwy przyłącz od strony wsi. Taki sam problem występuje równieŜ w m. Lubrza 

ul. DoŜynkowa oraz w  KrzyŜkowicach. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła się z zapytaniem kiedy uruchomiony zostanie 

tranzyt wodociągowy Dytmarów – Lubrza? Czy w roku bieŜącym będą pracownicy 

interwencyjni z Powiatowego Biura Pracy do przeprowadzenia prac konserwacyjnych rowów 

melioracyjnych, które w wielu wypadkach są niedroŜne. 

Kiedy będzie moŜna przystąpić do realizacji zaplanowanych zadań w sołectwach w ramach 

Funduszu Sołeckiego? 

Ponadto zwróciła się z prośbą do Wójta o zorganizowanie narady z sołtysami, podczas której 

mogli przedstawić problemy wsi. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o uruchomienie tranzytu 

wodociągowego, w pierwszej kolejności trzeba wykupić działkę, na której stoi 

przepompownia. Początkowo właściciele gruntu zaproponowani kwotę 30 000 zł . W związku 

z powyŜszym wystąpiliśmy do rzeczoznawcy majątkowego o sporządzenie operatu 

szacunkowego.  

Rzeczoznawca wycenił wartość działki (wraz z odszkodowaniem) na znacznie niŜszą kwotę. 

Podczas ponownych rozmów z właścicielami, dokonano wstępnych ustaleń w formie ustnej. 

Obecnie sytuacja znowu się zmieniła i wymaga dokładniejszej analizy przez radcę prawnego 

aby wszystko było zgodnie z prawem. Stąd te wszystkie opóźnienia. 

JeŜeli chodzi o pracowników interwencyjnych – prawdopodobnie w roku bieŜącym 

Powiatowy Urząd Pracy nie będzie dysponował pracownikami interwencyjnymi ze względu 

na brak środków finansowych. Ale sytuacja moŜe się jeszcze zmienić. 
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- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła uwagę, Ŝe niedroŜne rowy melioracyjne  

przynoszą straty plonów dla rolników, w wielu przypadkach nie moŜna nawet nic zasiać. 

PrzecieŜ  moŜna byłoby wynająć koparkę. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poruszył sprawę Funduszu Sołeckiego – w tej sprawie 

odbędzie się spotkanie robocze z radnymi w celu dokonania pewnych ustaleń. Ze względu na 

trudną sytuację finansową gminy lepiej byłoby w roku bieŜącym odstąpić od realizacji zadań 

zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Jest to kwota 130 000 zł, która mogłaby być 

przeznaczona na zabezpieczenie pensji dla nauczycieli. Ale ostateczna decyzja naleŜy do 

radnych. 

 JeŜeli chodzi o naradę z sołtysami – zaproponował, aby sołtysi zaplanowali termin, 

który będzie odpowiedni dla obu stron. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy – zaproponował aby ze względu na 

trudną sytuację finansową gminy wstrzymać realizację zadań zaplanowanych w ramach 

Funduszu Sołeckiego pod warunkiem, Ŝe w przyszłym roku na realizację zadań  z FS 

przeznaczona będzie kwota podwójna. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – stwierdził, Ŝe nie moŜe złoŜyć takiej deklaracji, 

poniewaŜ nie wiadomo jeszcze jak zakończy się tegoroczny budŜet oraz jakie będą załoŜenia 

podatkowe na rok 2012. Przypomniał, Ŝe na wypłatę pensji dla nauczycieli brakuje 690 000zł. 

MoŜe okazać się, Ŝe w październiku zabraknie pieniędzy na wypłaty. Gdyby była taka 

moŜliwość, na pewno na zadania z Funduszu Sołeckiego przeznaczyłoby się jeszcze więcej 

środków. Nie moŜna zapominać o realiach jakie są. W pierwszej kolejności musimy uporać 

się z tym co nas zastało i działać racjonalnie. Podjęte zostały juŜ czynności w celu 

wygospodarowania oszczędności wszędzie gdzie to było moŜliwe. KaŜde zaciągnięcie 

kredytu pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z odsetkami. Nie moŜna dopuścić do 

przekroczenia płynności finansowej. 

 

- Anna Kudłacz – Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Lubrzy – stwierdziła, Ŝe radni 

poprzedniej kadencji, którzy w większości wybrani zostali na obecną kadencję musieli 

wiedzieć jaki będzie budŜet na rok bieŜący. Dziwne, Ŝe mając świadomość tak trudnej 

sytuacji finansowej zdecydowali się kandydować do rady po raz kolejny. 
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- Leopold Saska – radny – wyjaśnił, Ŝe radni nie byli do końca świadomi. Poprzedni Wójt nie 

musiał informować radnych o wszystkich decyzjach.  

 

- Brygida Hoppe – radna – zwróciła się z zapytaniem, czy za taki stan rzeczy, poprzedni Wójt 

moŜe czuć się bezkarny, nie moŜna go pociągnąć do odpowiedzialności. Wszystko powinno 

być upublicznione a sytuacja finansowa gminy, jaką  nowi radni zastali dokładnie wyjaśniona. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – stwierdził, Ŝe być moŜe chęci poprzedniego Wójta 

przewyŜszyły realne moŜliwości finansowe. Nikomu nie stawiam Ŝadnych zarzutów ani nie 

mam pretensji. Nie jest tajemnicą fakt, Ŝe przez wiele lat ( nie tylko przez ostatnie 4 lata) na 

wydatki bieŜące zaciągało się kredyty, a później kolejny kredyt na spłatę wcześniejszych 

zobowiązań. Ale juŜ w 2009r. wiadomo było, Ŝe w nowej ustawie o finansach publicznych, 

która weszła w Ŝycie 01.01.2011r. będą znaczne ograniczenia, min, Ŝe nie gminy nie będą 

mogły zaciągać kredytów na spłatę tych wcześniej zaciągniętych oraz kredytów na wydatki 

bieŜące. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy – dodał, Ŝe zadanie inwestycyjne, 

które wykonywane były w poprzedniej kadencji przy pomocy środków unijnych planowane 

były juŜ znacznie wcześniej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubrza. Była 

okazja wykorzystania środków unijnych, dlatego te zadania zostały realizowane. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy jeŜeli odstąpi się od realizacji  

zaplanowanych zadań z Funduszu Sołeckiego, będą one przesunięte automatycznie na rok 

2012, czy ponownie trzeba składać wniosek? 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, Ŝe wniosek musiałby zostać ponownie 

złoŜony we wrześniu. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy będzie moŜna w roku bieŜącym 

wykorzystać środki planowane w ramach projektu z „Odnowy Wsi” ( na kaŜdą wieś jest po 

1 000 zł) ? 

 

- Skarbnik Gminy - Wszelkie wydatki naleŜy uzgadniać wcześniej  z pracownikiem z Urzędu 

Gminy, odpowiedzialnym merytorycznie za dane zadanie. 



 23 

 

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. 1340. 

 

Protokołowała :                                                                                  PRZEWODNICZĄCA 

Alina Woehl          Rady Gminy Lubrza 

           ElŜbieta Szwadowska 

 

 


