
Protokół nr VI/2011 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 28 czerwca 2011r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska o godz. 1200 otworzyła sesję, po 

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

uczestniczy 14 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, 

- pracownicy Urzędu Gminy. 

 

Obsługa prawna sesji : P. Janusz Szot 

 

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

załączniki do protokołu. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta 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 27 kwietnia 2011r. 

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

5. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r. 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r. Udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy.   
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- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji 

merytorycznych  do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010r. 

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. (Druk nr 1) 

      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii   

Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, 

 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza  

        za 2010r. ( Druk Nr 2) 

8. Dyskusja. 
9. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej, 
- w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej, 
- w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych na   
  kadencje 2012- 2015. 
- sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i  
wyrównania dopłat rolniczych dla Polski, 
- Trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy  
Lubrza. 
- w sprawie opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone 
przez Gminę Lubrza. 
- zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. 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 uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Lubrzy. 
- zmieniająca uchwały w sprawie planów pracy Rady Gminy i w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r. 
- w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia samodzielnego Publicznego 
Zakładu  Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego 
na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
- w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Lubrza, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz przebiegu wykonania 
planu finansowego gminnej instytucji kultury za  okres I półrocza.  
- w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.  
- w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.  

 
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – poinformował, że w porządku obrad 

sesji zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu w pkt. 9 
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dodatkowego projektu uchwały, który był omawiany przez radnych na wspólnym posiedzeniu 

komisji merytorycznych, tj. 

 - w sprawie zniesienia pomnika przyrody.  

 

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

(obecnych podczas głosowania 14 radnych). 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 27 kwietnia 2011r.  

 

Przewodnicząca obrad sesji złożyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 27 kwietnia 2011r. 

przyjąć bez jego odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę „jednogłośnie” ( głosowało 14 

radnych). 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska - przedstawiła informację o swojej 

pracy pomiędzy sesjami.  

„Od ostatniej sesji  do Biura Rady wpłynęły następujące pisma; 

- w dniu 10.05.2011 – skarga na bezczynność wójta w sprawie braku realizacji uchwały 

XX/172/05 z 31.05.2005r., złożona przez pana Ryszarda Bilskiego, reprezentowanego 

przez Kancelaria Radców Prawnych ze Szczecina - Licht&Przeworska.   

- w dniu 13.05.2011 powiadomiono P. Bilskiego o procedurze rozpatrywania skargi.  

- w dniu 31.05.br. wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego o udzielenie informacji dot.  

spraw proceduralnych związanych z podjęciem uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Dytmarowie. Odpowiedź udzielona została na piśmie w dniu 02.06.br. 

- w dniu 02.06.2011 do RIO przesłano celem zaopiniowania, uchwałę Komisji Rewizyjnej 

Nr 1/2011 z dnia 31.05.2011r.w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Lubrza z wykonania budżetu za rok 2010 wraz  z protokołem obrad. 

- w dniu 30.05.2011 wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego informujące o zmianie zasad 

lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych w miejscowych planach 

zagospodarowania. 
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- w dniu 06.06.2011 wpłynęła skarga od Rady Sołeckiej w Jasionie na działalność Wójta 

dot. niezrealizowanie zadań przyjętych do budżetu na 2011 rok w szczególności dot. wsi 

Jasiona. 

- w dniu 16.06.2011 wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu tj. analiza 

ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej wg. stanu na dzień 31.12.2010r. 

- w dniu 14.06.2011 wpłynęło pismo Rady Miejskiej w Brzegu wraz z kopią uchwały w 

sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach 

Wschodnich II Rzeczpospolitej jako projekt obywatelski mieszkańców miasta Brzeg. 

 

Sprawy inne : 

Po sesji miesiącu kwietniu br. skontaktowałam się telefonicznie ze Starostą Powiatu 

Prudnickiego, w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności na sesji w dniu 27.04.br.. Starosta 

wyjaśnił, że w tym dniu nie mógł uczestniczyć w obradach sesji ze względu na obowiązki 

służbowe, dlatego w zastępstwie wydelegował pracownika. Niestety nie zna przyczyn jego 

nieobecności, poprosił o zaproszenie go w innym terminie. 

Spotkałam się również z Kierownikiem Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w 

Prudniku - Panią Aleksandrą Kawecką w sprawie udzielenia informacji na temat realnych 

możliwości przeprowadzenia remontu drogi powiatowej tj.ulicy Wolności w Lubrzy. 

W dniu 31maja br.  brałam udział w organizowanym przez GOK w Lubrzy Dniu Dziecka. 

W dniu 19 czerwca br. byłam obserwatorem Gminnych Zawodów Pożarniczych w 

Dytmarowie. 

W każdy czwartek pełniłam dyżur w Biurze Rady ,interesantami byli przede wszystkim Radni 

oraz pracownicy  tut. Urzędu.”  

 

Ad. 5 

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

Mariusz Kozaczek. 

„Od ostatniej sesji wydałem 13 zarządzeń dotyczących : 

1. ZARZĄDZENIE nr 0050.36.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. 

  w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. 

2. ZARZĄDZENIE nr 0050.37.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. 

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na rok 2011. 
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3. ZARZĄDZENIE nr 0050.38.2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.w sprawie zarządzania 

ryzykiem w Urzędzie miny Lubrza i jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza. 

4. ZARZĄDZENIE nr 0050.39.2011 z dnia 04 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia 

przydziału lokalu mieszkalnego – zatwierdzono propozycję Społecznej komisji 

Mieszkaniowej w Lubrzy przydziału lokalu mieszkalnego P. Natalii Czarniak – lokal 

mieszkalny o pow. 65,49 m2 w miejscowości Trzebina 2/8. 

5. ZARZĄDZENIE nr 0050.40.2011 z dnia 19 maja 2011r.w sprawie  ustanowienia 

Urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Lubrza. – na urzędnika wyborczego ( 

pełnomocnika ds. wyborów) ustanowiono Pana Krzysztofa Barwieniec – Z-cę Wójta 

Gminy Lubrza. 

6. ZARZĄDZENIE nr 0050.41.2011 z dnia 25 maja 2011r.w sprawie zmian budżetu Gminy 

Lubrza na 2011r. 

7. ZARZĄDZENIE nr 0050.42.2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian kwot 

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

zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. 

8. ZARZĄDZENIE nr 0050.43.2011 z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmieniające 

zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej na rok 2011. 

9. ZARZĄDZENIE nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w planie finansowym na 2011r. 

10. ZARZĄDZENIE nr 0050.45.2011 z dnia 03 czerwca 2011r. w wprowadzenia zmian w 

planie finansowym na 2011r. 

11. ZARZĄDZENIE nr 0050.46.2011 z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie powołania komisji stypendialnej, ustaleniu jej zasad i trybu pracy- zmieniono 

skład osobowy komisji powołany zarządzeniem Wójta Nr 182/2008 z dn. 29.09.2008r. 

oraz zarządzeniem nr 183/2008 z dn. 30.09.2011r. 

12. ZARZĄDZENIE nr 0050.47.2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania 

Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego – powołano komisję egzaminacyjną dla przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego na wniosek Pani Agnieszki Pawełczuk. 

13. ZARZĄDZENIE nr 0050.48.2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania 

Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego – powołano komisję egzaminacyjną dla przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego na wniosek Pani Jolanty Giza. 
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Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od                

27 kwietnia  2011 r. do  28 czerwca 2011 r. 

 

W dniu 28 kwietnia 2011r zwrócono się do uprawnionego geodety w celu wytyczenia na 

działce nr 547/2 mapa 7 o pow. 2,3312 ha położonej w Lubrzy na terenie szkoły, terenu 

przeznaczonego pod boisko sportowe jak również 4 działek dla nauczycieli o jednakowej 

powierzchni. 

 

W dniu 16 maja 2011r. wytyczone zostało boisko sportowe i 4 działki nauczycielskie w 

Lubrzy. 

 

W dniu 17 maja 2011r. zwrócono się do uprawnionych rzeczoznawców celem złożenia ofert 

na wykonanie operatów szacunkowych dla 7 działek stanowiących drogi i pole, położonych w 

miejscowości Prężynka, przeznaczonych  pod zamianę w celu zaprojektowania i 

wybudowania nowej drogi transportu rolnego. 

 

W dniu 25 maja 2011r. rozpatrzone zostały trzy oferty złożone  przez rzeczoznawców 

majątkowych  na wykonanie operatów szacunkowych dla 7 działek położonych w Prężynce. 

Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Pana Kazimierza Prokop tj. 

2.100,00zł  plus VAT 23%  

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na wykonanie operatów. 

 

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

zawarta została umowa dzierżawy  na okres 3 lat, a w tym roku kończy się umowa”. 

 

Ad. 6 

Interpelacje radnych : 

 

- Brygida Hoppe – radna zwróciła się z następującymi pytaniami : 

1. „Kto jest zarządcą budynku Remizy OSP w Nowym Browińcu, czy znajdująca się tam 

sala wynajmowana jest odpłatnie ( jakie są zasady wynajmu). Czy Rada Solecka lub 

Koło Gospodyń Wiejskich, chcąc zorganizować spotkanie musi również uiścić 

opłatę?”( zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie). 
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2. Czy byłaby możliwość, aby w miejscowościach gdzie nie ma Ochotniczych Straży 

Pożarnych, udostępnić mieszkańcom węże strażackie i klucze do otwierania 

hydrantów? Ostatnio w Laskowicach palił się dach na budynku mieszkalnym. Gdyby 

nie pomoc ludzi, którzy użyli węże ogrodowe, dach spłonąłby w całości. Straż 

pożarna przyjechała dopiero po 20 minutach. ( zwróciła się z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie). 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, że taka sama sytuacja jest również w Dytmarowie. 

Zwrócił się z prośbą o przesłanie kopii odpowiedzi na powyższą interpelację. 

 

- Krzysztof Sobstyl – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z następującymi 

zapytaniami : 

1. Na jaką kwotę zadłużone są budynki komunalne administrowane przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. Ilu najemców zalega z opłatami 

za czynsz? (zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi ustnie oraz na piśmie). 

2. Jakie jest zadłużenie od mieszkańców wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej z tytułu opłat za wodę i wywóz śmieci. (zwrócił się z prośbą o 

udzielenie odpowiedzi na piśmie). 

3. Czy prawdą jest, że po sprzedaży terenu byłej strzelnicy wojskowej w Prężynce za 

kwotę 180 000zł , nowy właściciel przekazał do gminy Lubrza dodatkową darowiznę 

w wys. 65 000 zł – zwrócił się z prośbą u dzielenie odpowiedzi na dzisiejszej sesji. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, iż prawdą jest, że nowy właściciel 

terenu po byłej strzelnicy wojskowej przekazał darowiznę w wys. 65 000 zł  jeszcze 

podczas urzędu poprzedniego wójta. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy –

udzielił odpowiedzi na interpelację złożoną przez P. Krzysztofa Sobstla dot. zadłużenia 

budynków komunalnych administrowanych przez ZGKiM oraz zaległości w opłatach za 

wodę i śmieci. 

 

Stan zadłużenia za czynsz na dzień 26.06.2011r. 

          



 8 

L.p budynek komunalny liczba rodzin zadłużenia 

z lat 

poprzednich 

zadłużenia 

bieżące 

zadłużenie 

ogółem 

1 Lubrza ul.Opolska 3 2 42,21 zł 286,41 zł 328,62 zł 

2 Lubrza ul. Harcerska 1  

 

1 najemca  462,25 zł 462,25 zł 

3 Dytmarów 21 2   806,03 zł 806,03 zł 

4 Jasiona 1 3 6271,29 zł 1 032,84 zł 7 304,13 zł 

5 Krzyżkowice 49 4 5 437,76 zł 1 434,22 6 871,98 zł 

6 Słoków 24 6 4.357,08 zł 683,08 zł 5 040,16 zł 

8 7Olszynka 36a   2  1 797,65 zł 1 797,65 zł 

8 Trzebina 2 5 2 553,33 zł 4 073,55 zł 6 626,88 zł 

9 umowy zerwane w 

wyniku nakazu eksmisji 

3 8 437,61 zł  8 437,61 zł 

                          RAZEM                   28               27 009,08 zł      10 576,03zl 37 677,28 zł 

 

 zadłużenia z lat 

poprzednich 

zadłużenia bieżące razem 

woda 29 034,73 zł 17 857,11 zł 46 891,84 zł 
odpady   42 620,83 zł 42 620,83 zł 
czynsz 27 009,08 zł 10 576,03 zł 37 585,11 zł 

 

 - Joanna Kubatek – radna – zwróciła się z następującymi zapytaniami :  

1. Na jakie cele przeznaczony został dochód ze sprzedaży terenu po byłej Strzelnicy 

Wojskowej w Prężynce oraz kredyt zaciągnięty pod koniec poprzedniej kadencji  

Rady Gminy? 

2. „Jak będzie wyglądała sprawa dowozu uczniów do szkół od września br. Kto będzie 

odpowiadał za bezpieczeństwo uczniów jeśli przewoźnik wyłoniony będzie w drodze 

przetargu. Czy kierowcą Gimbusa będzie P. Muniak. Czy Gimbus będzie 

wykorzystywany do przewozów uczniów w innych celach, jak to było dotychczas?” 

Zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, że dochody ze sprzedaży terenu byłej 

strzelnicy wojskowej w Prężynce przeznaczone zostały na wydatki bieżące w 2010r. 
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- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że obecnie trwają rozmowy na temat 

sposobu dowóz uczniów do szkół od przyszłego roku szkolnego. Jest propozycja aby 

świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lubrza 

zlecić przewoźnikowi. Rozliczenie kosztów odbywałoby się w formie zakupu biletów 

miesięcznych. Przewoźnik natomiast może ubiegać się w Urzędzie Marszałkowskim o 

częściowy zwrot kosztów. Taka forma dowozu funkcjonuje gminach sąsiednich, oszczędności 

z tego tytułu szacowane są na poziomie ok. 30 %. Na razie jesteśmy na etapie rozeznania 

rynku i szacowania kosztów. 

Natomiast jeżeli chodzi o gimbus - w dalszym ciągu wykorzystywany byłby na potrzeby 

szkół, tak jak dotychczas oraz na dowozy dodatkowe. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, ile dokładnie wyłączonych zostało lamp      

przy wszystkich drogach na terenie gminy. Jakie poniesione zostały koszty związane z ich 

wyłączeniem oraz jakie z tego tytułu będą oszczędności? 

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że wykluczonych zostało ok. 96 – 98 

lamp ( w tym 30 lamp w okolicy ronda przy drodze wojewódzkiej Lubrza – Prudnik). Koszt 

wyłączenia to kwota ok. 3 000 zł. Dokładna informacja na temat przewidywanych 

oszczędności podana zostanie odrębnym pismem. Im dłużej lampy będą wyłączone tym 

większe będą oszczędności. Na rok 2011 w budżecie gminy na oświetlenie uliczne 

zaplanowana była kwota ponad 130 000 zł. Do dnia dzisiejszego wydatkowano już ponad 

80 000 zł  (cena stale wzrasta). 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, że w okresie zimowym, kiedy są krótsze dni lampy 

powinny świecić min. do godz. 23.00. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił uwagę, że w taki razie ponowne włączenie lamp będzie 

kosztowało również ok. 3 000 zł albo więcej. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że sołtysi otrzymają na piśmie  wykaz 

lamp, które w danej miejscowości zostały wyłączone. 
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- Andrzej Karmelita – radny – zwrócił się z zapytaniem, kiedy dokończona zostanie budowa  

polderu w Lubrzy. Czy na dokończenie prac była zawarta umowa z wykonawcą. Środki na 

ten cel przyznane zostały przez Radę w ubiegłym roku i nic do tej pory nie zostało zrobione. 

Teren jest w dalszym ciągu zarośnięty i nie wyrównany.  

Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że sprawa była już omawiana na 

posiedzeniach komisji. Prawdopodobnie prace są skończone, a pracownicy interwencyjni 

mieli wyrównać teren i posiać trawę. Taką informację przekazał pracownik merytoryczny – P. 

Panek. Sprawa zostanie ponownie rozeznana w celu udzielenie dokładniejszych wyjaśnień. 

 

- Małgorzata Janik – złożyła WNIOSEK aby zobowiązać właściciela posesji w Laskowicach ( 

były bar – smażalnia ryb) do posprzątania terenu. Od przeszło trzech lat jest zaniedbany, 

wokół rośnie wysoka trawa i dzikie zarośla.  

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r. wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.   

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – poinformowała, że sprawozdanie 

finansowego Gminy Lubrza za 2010r.  oraz materiały rzeczowe dotyczące wykonania budżetu 

za 2010r.  analizowane były w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną a następnie 

przez pozostałe Komisje stałe rady gminy na wspólnym posiedzeniu. 

Przewodnicząca obrad sesji – Elżbieta Szwadowska - odczytała uchwałę Nr 257/2011 z dnia 

27 kwietnia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. nt. 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r. – ( opinia pozytywna) -  stanowi 

załącznik nr 1  do niniejszego protokołu. 

 

Następnie zwróciła się do  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii 

Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r. oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.  

- Leopold Saska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej - poinformował, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 31 maja 2011r. dokonała analizy sprawozdania finansowego Gminy 
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Lubrza za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. i wydała opinię 

pozytywną przy 5 głosach „za” ( obecnych na posiedzeniu komisji  5 członków na ustalony 5 

– cio osobowy skład komisji).  

Poinformował, iż wobec powyższego Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2011 z dnia 

31 maja 2011r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza z 

wykonania budżetu Gminy za 2010r. Następnie odczytał treść uchwały wraz z 

uzasadnieniem– stanowi załącznik nr 2. 

 

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę Nr 344/2011      

z dnia 10 czerwca 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2010r.– stanowi 

załącznik Nr 3 do protokołu.  

 

Przewodnicząca obrad sesji zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetowej – Leszka 

Srębacza o przedstawienie stanowiska Komisji Stałych Rady Gminy do sprawozdania 

finansowego Gminy Lubrza za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza 

za 2010r. 

- Leszek Srębacz – Przewodniczący Komisji Budżetowej – poinformował, że wszystkie 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. wydały opinię pozytywną do  

sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Lubrza za 2010r.zawierającego również informację o stanie  mienia komunalnego. 

 

- Komisja Budżetowa „za” – jednogłośnie ( obecnych na posiedzeniu 4 członków Komisji na 

ustalony skład 5 – cio) 

- Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - „za” – 

jednogłośnie ( obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji na ustalony skład 5 – cio 

osobowy) 

- Komisja Gospodarczo – Rolna i Ochrony Środowiska - „za” – jednogłośnie ( obecnych 

na posiedzeniu 4  członków Komisji na ustalony skład  5 – cio osobowy ) 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta 

Szwadowska poddała pod głosowanie uchwałę Nr VI/42/2011 w sprawie rozpatrzenia i 



 12 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r. wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 14, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie uchwałę     

Nr VI/43/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2010r. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 14, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

Podjęte w p. 7 porządku obrad uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono. 

 

Ad. 8 i 9 

Podjęcie uchwał : 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska  – przedstawiła kolejno projekty 

uchwał : 

- Nr VI/44/2011 w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.  

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie byłyby konsekwencje, gdyby Rada 

Gminy nie przekazała do Komisji Rewizyjnej skargi ? 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – wyjaśnił, że Rada popełniłaby błąd proceduralny, który 

narusza kodeks postępowania administracyjnego. Właściwym organem do rozpatrzenia skargi 
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na działalność Wójta jest tylko i wyłącznie Rada Gminy, która przekazuje zadania kontrolne, 

czy sprawdzające Komisji Rewizyjnej właśnie w formie stosownej uchwały. 

 

- Krzysztof Sobstyl - W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, iż wiadomym jest, 

że uchwała Nr XX/172/05 z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wieś Prężynka – tereny przemysłowe, podjęta została na 

potrzeby planowanej budowy rzeźni ( do której nie doszło), jest to udokumentowane w 

protokołach z sesji. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – dodał,  że Komisja Rewizyjna przeanalizuje zasadność 

zawartych w skardze zarzutów oraz czy nowy właściciel terenu po byłej Strzelnicy 

Wojskowej może żądać od gminy postanowień uchwały sprzed 6 – ciu lat. Wszystko też 

uzależnione jest od posiadanych środków finansowych. 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – dodał, że oczywistym jest, że realizacja zadań 

inwestycyjnych uzależniona jest od posiadanych na ten cel środków finansowych. Skoro w 

pewnym momencie tych środków nie było, to uchwała nie mogła być zrealizowana. Dlatego 

też nie było obowiązku uchylania tej uchwały. 

 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za” i 2 – „przeciw” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/45/2011 w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za” i 2 – „wstrzymujących się” ( głosowało 14 

radnych). 

 

- Joanna Kubatek – radna – zwróciła się z zapytaniem, czy osoby postronne mogą 

uczestniczyć w obradach komisji rewizyjnej w części dot. rozpatrzenia skargi ? 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – wyjaśnił, że wszystkie posiedzenia rady są jawne, poza 

szczególnymi przypadkami, które ograniczają przepisy o ochronie danych osobowych. Nie 

ma przeszkód aby osoby postronne uczestniczyły w posiedzeniu komisji rewizyjnej jak i 

innych komisjach rady. Wszelkie uwagi, czy uzupełnienia do rozpatrywanej sprawy najlepiej 

przedstawić komisji na piśmie. Jednakże osoby postronne nie mogą zgłaszać zastrzeżeń co do 

sposobu rozpatrywania skargi. 



 14 

- Joanna Kubatek – radna – złożyła WNIOSEK o przekazanie jej informacji o terminie i 

miejscu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

 

- Nr VI/46/2011 w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników 

sądowych na kadencję 2012 – 2015. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy radny, wchodzący w skład Zespołu 

mogą brać udział w głosowaniu? 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – poinformował, że nie ma przeciwwskazań. 

 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/47/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 

Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/48/2011 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Lubrza. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/49/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.  

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – stwierdził, że opłata w wys. 0,60 zł za każdą godzinę 

świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, to 

zdecydowanie za mało. Oby nie okazało się, że gmina będzie musiała dopłacać, bo koszt 

utrzymania dziecka będzie większy. 

 

- Elżbieta Szwadowska – przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji podczas 

omawiania projektu uchwały większość radnych zaproponowała stawkę 0,60 zł za każdą 

godzinę. 
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- Ewa Skokuń – Kier ref. Oświaty – poinformowała, że w 2010r. faktyczny koszt utrzymana 

jednego dziecka w przedszkolu w przeliczeniu  na 1 godz. wyniósł 2,22 zł. Do kalkulacji 

wliczono jedynie płace i pochodne nauczycieli. Z tego tytułu gmina uzyskała dochód w wys. 

46 970 zł. Od września br. zgodnie ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty, nie będzie 

można pobierać opłat za dzieci przebywające w przedszkolu do 5 godzin. Co oznacza, że 

opłaty nie będą pobierane w przedszkolu w Nowym Browińcu oraz od dzieci dojeżdżających. 

Z każdym rodzicem będzie zawierana indywidualna umowa, w której zadeklaruje liczbę 

godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Za okres I półrocza br. z tytułu opłaty stałej do budżetu 

gminy wpłynęło 29 640 zł. Jest to znacząca kwota dla tak skromnego budżetu gminy. Z 

pozyskanych dochodów zakupuje się min. zabawki dla dzieci, pomoce naukowe, itp. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – dodała, że ustalając stawkę 0,60 zł 

radni sugerowali się tym, że przy większej opłacie większość rodziców zapisze dzieci do 

przedszkola tylko na 5 godz. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił się z zapytaniem do dyr. Przedszkoli 

Gminnych – Alicji Kulińskiej, ile obecnie dzieci zapisanych jest na pobyt powyżej 5 – ciu 

godzin ?  

 

- Alicja Kulińska – dyr. Gminnych Przedszkoli w Lubrzy poinformowała, że w przedszkolu w 

Lubrzy powyżej 5 – ciu godzin jest 22 – 23 dzieci, w Dytmarowie – 15, w Trzebinie – 27. 

 

- Elżbieta Szwadowska- Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem do radcy 

prawnego, czy istnieje możliwość zmiany tej stawki, jeżeli np. po pewnym okresie ( np. 6 m-

cy) okaże się za niska? 

 

- Janusz Szot – radca prawny – UG – poinformował, że rada gminy zawsze może zmienić 

stawkę opłaty. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, przewodnicząca obrad sesji poddała od 
głosowanie uchwałę Nr VI/49/2011, która przyjęta została przy 12 głosach „za” i 2 – 
„wstrzymujących się” ( głosowało 14 radnych). 
 

- Nr VI/50/2011 zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli 
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działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/51/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/52/2011  zmieniająca uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011r. oraz w 

sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2011r. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/53/2011 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach 

polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Uchwała przyjęta została przy 12 głosach „za”, 1 – „przeciw” i 1 – „wstrzymującym się” 

 ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/54/2011 w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Lubrza, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania 

planu finansowego gminnej instytucji kultury za  okres I półrocza. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

  

- Nr VI/55/2011 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.  

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – poinformowała, że w projekcie uchwały 

wprowadzono zmiany na wniosek radnych zgłoszony na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Zmiany polegają na zwiększenie wydatków w wys. 15 000 zł na wykup działki  na której 

znajduje się przepompownia w Lubrzy. 

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VI/56/2011 w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.  

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 
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- Nr VI/57/2011 w sprawie zniesienia pomnika przyrody.  

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zwrócił uwagę, że do wycinki drzew, nie ujęto lip 

rosnących przy ul. Opolskiej w kierunku Prudnika. Jest tam kilka drzew, które również 

zagrażają bezpieczeństwu.  

Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 14 radnych). 

 

Ustawowy skład Rady Gminy – 15 

Faktyczny skład Rady Gminy - 14 

Liczba radnych obecnych na sesji – 14 
Podjęte przez Radę uchwały stanowią załączniki do protokołu.   
 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – podziękował radnym za udzielone absolutorium. Taka 

decyzja rady jest czynnikiem motywującym do dalszej pracy na przyszłość. Jeśli współpraca 

nadal będzie przebiegać tak jak dotychczas, tzn. w sposób konsekwentny, to w przyszłości 

będziemy mogli bardziej zadbać o naszą gminę. W pierwszej kolejności musimy 

wyprostować tegoroczny budżet. 

 

Ad. 10 

Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone  sesji w dniu 27.04.2011r.  

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – odczytała odpowiedź na następujące 

interpelacje : 

- zgłoszoną przez radną – Joannę Kubatek w następującym brzmieniu: „Kiedy podjęte zostaną 

jakiekolwiek działania w kierunku wybudowania świetlicy w Jasionie ?-  stanowi załącznik nr 

4 do niniejszego protokołu. 

- zgłoszoną przez radnego – Zenona Drabik – „Czy znana jest liczba dzikich wysypisk śmieci 

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

Poprzednio istniejące duże wysypisko śmieci (stare koryto rzeki Prudnik) było rekultywowane 

ale w dalszym ciągu w tym miejscu wysypywane są śmieci różnego pochodzenia, co może 

stwarzać niebezpieczeństwo, choćby dla pobliskiego ujęcia wody.  

W miejscu starego koryta rzeki można wysypać gruz, popiół lub ziemię, o czym wcześniej już 

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

pobliskie pola P. Giżyckiego i Hanusika. 
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Na terenie m. Skrzypiec tworzy się kolejne dzikie wysypisko śmieci tj. w okolicy żwirowni, 

oraz przy starym wodospadzie k/ Dytmarowa.  

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

samowolne wywożenie śmieci różnego pochodzenia. Teren koniecznie musi być 

monitorowany.”  ? - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

- zgłoszoną przez radnego – Stanisława Aleksandrowicza – „Kiedy zostaną ponownie 

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

„Gmina Lubrza wita” oraz „Gmina Lubrza żegna” ? - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

 - zgłoszoną przez moją osobę – „Kiedy przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej 

przez wieś Lubrza, ul. Wolności. Droga jest bardzo zniszczona i wymaga pilnego remontu” ? 

- stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 

 

- Bożena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – poinformowała, że z inicjatywy Wójta i Z-cy 

Wójta w Szkole w Lubrzy wprowadzono dodatkowy język niemiecki, jako język mniejszości 

narodowej. Dobrze byłoby aby dzieci z Nowego Browińca również korzystały z lekcji języka 

niemieckiego mimo, że jest im znany w mowie potocznej. W związku z tym, duża jest prośba 

zwłaszcza do radnej z Nowego Browińca – P. Brygidy Hoppe oraz sołtysa – P. Róży Gruna 

aby zachęcili rodziców dzieci do skorzystania z możliwości kontynuacji języka mniejszości.  

Ponadto poruszyła sprawę planowanej zmiany sposobu dowozu uczniów do szkół. Zwróciła 

uwagę, że autobus szkolny (gimbus), poza dowozem uczniów na zajęcia świadczy dla szkoły 

wiele innych kursów, dzięki którym dzieci mogą korzystać z zajęć w terenie np. zajęcia 

dydaktyczne w lesie, wyjazdy do oczyszczalni ścieków, w góry opawskie, lodowisko do 

Opola, zawody sportowe. Obecnie do szkoły dowożone są dzieci, wobec których  nie ma 

takiego obowiązku, nie wiadomo jak to będzie wyglądało jeżeli wprowadzi się bilety 

miesięczne. 

Ponadto zwróciła się z zapytaniem, czy przeniesienie siedziby Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w sąsiedztwie Szkoły było wcześniej analizowane pod 

względem bezpieczeństwa dzieci oraz innych zagrożeń np. sanitarno – epidemiologicznych.  
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- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że siedziba Zakładu 

przeniesiona zostanie na ul. Harcerską w Lubrzy ( była Stacja Caritas). W przyszłości planuje 

się rozbudować garaż, w którym będą parkowały samochody oraz inne sprzęty. Zapewnił, że 

bezpieczeństwo uczniów nie będzie zagrożone, ponieważ Zakład rozpoczyna prace od godz. 

7.00 – wtedy w teren wyjeżdża samochód – śmieciarka i wraca z terenu po godz. 15.00, 

wtedy już uczniowie nie przebywają na terenie szkoły. Ponadto poinformował, że nie planuje 

się składowania i nie będzie występowało zagrożenie epidemiologiczne. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że jeżeli chodzi o dowóz uczniów, to 

sprawa jest jeszcze cały czas analizowana. Na pewno obecny autobus szkolny (gimbus) 

wykorzystywany będzie na potrzeby szkoły. 

 

- Krzysztof Sobstyl – radny – zgłosił następujące WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o zamontowanie na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej Prudnik – Krzyżkowice z drogą Skrzypiec – Lubrza - lustra, znaku STOP 

oraz namalowanie poprzecznej białej linii przy wyjeździe z m. Skrzypiec. W tym 

miejscu widoczność jest bardzo ograniczona i często dochodzi do wypadków. 

2. Doprowadzić do wykoszenia boiska w Krzyżkowicach. 

3. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o wykoszenie poboczy i rowów odwadniających 

przy drodze powiatowej Prudnik – Krzyżkowice  ( urządzeniem z wysięgnikiem). 

 

- Zenon Drabik – dodał, iż rzeczywiście skrzyżowanie dróg Prudnik – Krzyżkowice oraz 

Skrzypiec – Lubrza jest niebezpieczne, widoczność jest bardzo ograniczona. Dobrze byłoby 

regularnie przeprowadzać koszenie poboczy. 

 

- Róża Gruna – sołtys wsi Nowy Browiniec – zwróciła się z zapytaniem, czy w tym roku będą 

pracownicy interwencyjni np. do prac porządkowych ( koszenia trawy)? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że obecnie jest 5 – ciu pracowników 

interwencyjnych, natomiast do koszenie trawy to jest tylko jedna kosa spalinowa, w 

najbliższym czasie  zakupiona będzie jeszcze jedna. 

 

- Róża Gruna- sołtys wsi w Nowym Browińcu – zwróciła się z zapytaniem kiedy rozpocznie 

się łatanie dziur na drogach gminnych? 
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- Arkadiusz Winnik- dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że otaczania w Rzepcach rozpoczęła 

produkcję asfaltu dopiero 13.06.br. Nie było możliwe zakupienie materiału do łatania dziur z 

otaczarni w Strzelcach Opolskich ze względu na znacznie większą odległość, asfalt w tym 

czasie  utaciłby swoje właściwości. W tej chwili trwa jeszcze procedura wyłonienia 

wykonawcy. 

 

- Anna Tuła – Nowacińska - przewodnicząca Komitetu założycielskiego Szkoły 

Stowarzyszeniowej w Dytmarowie – powróciła do sprawy dowozu uczniów do szkół. 

Zwróciła się z zapytaniem jak będzie wygląda dowóz uczniów do Szkoły Stowarzyszeniowej 

w Dytmarowie? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że koszty związane z dowozem uczniów 

do szkół w Lubrzy i Dytmarowie liczone są na podstawie dotychczasowego regulaminu 

organizacyjnego szkół. Nie wiadomo jak miałby wyglądać dowóz w przypadku, gdyby cześć 

dzieci ze szkoły w Lubrzy chciała przejść do Szkoły w Dytmarowie. Na razie nic jeszcze nie 

jest pewne, staramy się poszukać oszczędności. 

 

- Krzysztof Barwieniec – Z-ca Wójta Gminy – dodał, że prowadzono wstępne rozmowy z 

jednym z przewoźników ( firmą Veolia). Podana została liczna dzieci, które maja zostać objęte 

dowozem oraz trasę. Na podstawie tych informacji przewoźnik przedstawi swoja ofertę 

cenową. 

 

- Michał Szkwarek – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy można w jakiś sposób wpłynąć na 

powiat w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie naszej gminy? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że ze strony gminy możemy tylko 

monitować. Natomiast nie mamy wpływu na to, czy remont dróg powiatowych będzie 

wykonany i kiedy. 

 

- Michał Iżyk – radny – przedstawił stanowisko rodzica dziecka autystycznego z Trzebiny w 

sprawie planowanego przeniesienia (ze względów ekonomicznych) do placówki w 

Krapkowicach, która jest bliżej oddalona od miejsca zamieszkania. Obecnie dziecko 

dowożone jest do szkoły specjalnej w Kupach. 
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Rodzice dzieci po przeprowadzonym rozeznaniu warunków nauczania w szkole w 

Krapkowicach, stwierdzają co następuje : 

- brak ciągłości pracy, 

- brak możliwości dożywotniego zamieszkania, w przypadku śmierci rodzica, 

- brak doboru osób pod względem stopnia zaawansowania chorobą autystyczną, 

- zbyt krótki czas zajęć tj. od 800 do 1200 ( w Kup jest od 800 do 1500) 

- zachowanie bezpieczeństwa : duża liczba schodów, pracownie i specjaliści nie są 

usytuowane w jednej kondygnacji, wejście do szkoły znajduje się w bliskim sąsiedztwie z 

drogą, sala do terapii sensorycznej znajduje się w piwnicy, 

- wspólne toalety, 

- zaplecze budynku nie jest odremontowane jeszcze po powodzi w 1997r. 

- brak ścieżki sensorycznej na świeżym powietrzu, 

- na grupę 4 autystyków przypada 1 nauczyciel oraz 1 opiekun, jest to za mało zwłaszcza, jeśli 

dziecko ma ataki padaczki. 

- w szkole panuje zbyt duży hałas, a w przypadku dziecka  w/w rodzica jest to niewskazane, 

ponieważ posiada stwierdzoną nadwrażliwość słuchową. 

Proponowana zmiana placówki wychowawczej podyktowana jest tylko i wyłącznie niższymi 

kosztami dowozu. 

 

- Krzysztof  Barwieniec – Z-ca Wójta Gminy – poinformował, że placówka w Krapkowicach 

posiada pozwolenie Kuratora Oświaty na prowadzenie oddziału dla dzieci z porażeniem 

mózgowym, a to oznacza, że spełnia wszelkie wymagania w tym zakresie. Obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie dowozu takiego dziecka do najbliższego oddziału, które realizuje 

obowiązek szkolny. Najbliższa placówka specjalistyczna znajduje się w Krapkowicach. Taka 

propozycja zmian  podyktowana jest względami ekonomicznymi.  

 

- Andrzej Kałuża – radny – zwróci się z zapytaniem, o ile dokładnie zmniejszą się koszty 

dowozu  jeżeli dziecko dowożone będzie do Krapkowic ? 

 

- Ewa Skokuń – Kier Ref. Oświaty – poinformowała, że miesięczny koszt dowozu 2 dzieci do 

Kup tj. ok. 7 000 zł. ( przez 6 m-cy w czasie objazdy drogi w kierunku Opola – 9 000 zł). Dla 

porównania miesięczny koszt dowozu wszystkich uczniów z terenu gminy do gimnazjum to 

koszt 5000 zł – 5 800 zł. 
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- Leszek Srębacz – radny – stwierdził, że jeżeli oszczędność wyliczona byłaby w granicach 

500 zł – 1000 zł, to nie warto dokonywać zmian.  

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, czy jest 

możliwość partycypacji w kosztach dowozu dzieci z chorobą autystyczną do specjalistycznej 

placówki z  gminami sąsiednimi? Wtedy koszty dowodu byłyby jeszcze mniejsze i rodzice 

byliby zadowoleni. 

 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – złożył WNIOSEK o zorganizowanie narady z 

sołtysami. 

 

- Andrzej Kałuża – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy byłaby możliwość pozyskania 

„frezowiny” z remontowanej obecnie drogi krajowej Prudnik – Trzebina. Można byłoby nią 

utwardzić drogę k/ Nowaka w Trzebinie? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że zmieniły się przepisy odnośnie 

odzysku  frezowiny, powstałej w czasie remontu nawierzchni drogi asfaltowej. Musi być ona 

oddawana do recyklingu. 

 

- Andrzej Kałuża – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy sołtys z Trzebiny będzie mógł liczyć 

na pomoc ze strony radcy prawnego Urzędu jeśli osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu 

podczas upadku ze schodów w budynku WDK w Trzebinie (płacąc podatek), wystąpi na drogę 

sądową o odszkodowanie. 

 

- Janusz Szot – radca prawny UG – zwrócił uwagę, że na razie nie ma problemu, więcej będzie 

można powiedzieć jeśli problem zaistnieje. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – przekazał na ręce Wójta Gminy puchar za zajęcie III 

miejsca ( na VI startujących drużyn) w zawodach wieloboju sportowym, które odbyło się w 

dniu 26 06.br. Drużynę z Gminy Lubrza reprezentowali : Karolina Burmistrz, Zenon Drabik, 

Andrzej Szwadowski, Piotr Szkwarek, Marian Gul, Marek Brutanek. 

Ponadto drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie zajęła III miejsce w 

powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych 
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Podziękował liderom wsi Olszynka oraz wszystkim mieszkańcom, którzy w czynie 

społecznym pomagają zagospodarować plac przy Wiejskim Domu Kultury w Olszynce. 

 

Ponadto poinformował, że w niedługim czasie zakończy się remont dachu Wiejskiego 

Ośrodka Kultury w Laskowicach, materiał zakupiony został ze środków GOKSiR w Lubrzy 

oraz Urząd Gminy. Natomiast robociznę wykonują mieszkańcy w czynie społecznym, za co 

należy się duże podziękowanie. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, że na najbliższe 

obrady sesji będzie zaproszony Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta 

Szwadowska zamknęła obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 a zakończono o godz. 1520. 

 

WNIOSKI : 
1. Zobowiązać właściciela posesji w Laskowicach ( były bar – smażalnia ryb) do   

posprzątania terenu. Od przeszło trzech lat jest zaniedbany, wokół rośnie wysoka trawa i  
       dzikie zarośla.  
1. Powiadomić radną Joannę Kubatek  o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na 

którym rozpatrywana będzie skarga na działalność Wójta. 
2. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o zamontowanie na skrzyżowaniu drogi powiatowej 

Prudnik – Krzyżkowice z drogą Skrzypiec – Lubrza - lustra, znaku STOP oraz 
namalowanie poprzecznej białej linii przy wyjeździe z m. Skrzypiec. W tym miejscu 
widoczność jest bardzo ograniczona i często dochodzi do wypadków. 

3. Doprowadzić do wykoszenia boiska w Krzyżkowicach. 
4. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o wykoszenie poboczy i rowów odwadniających 

przy drodze powiatowej Prudnik – Krzyżkowice  ( urządzeniem z wysięgnikiem). 
5. Zorganizować naradę z sołtysami.( wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Trzebina) 
 

 

Protokołowała :                                                                                  PRZEWODNICZĄCA 
Alina Woehl          Rady Gminy Lubrza 
           Elżbieta Szwadowska 
 

 

 


