
 

Protokół nr VII/2011 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 29 sierpnia  2011r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska o godz. 1000 otworzyła sesję, po 

powitaniu radnych i gości oświadczyła, iż 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, 
- 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 28 czerwca 2011r.  
4. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze. Złożenie ślubowania. 
5. Spotkanie ze Starostą Powiatu prudnickiego. 
6. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza – spotkanie z Komendantem 

Powiatowym Policji. 
7. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym 

Straży Pożarnej. 
8.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy między sesjami. 
9.   Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
10. Analiza wykonania budżetu gminy Lubrza za I półrocze 2011r. 
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11. Interpelacje radnych. 
12. Dyskusja. 
13. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów, 

- w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lubrza, 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza, 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza, 

- w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r., 

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Prężynka, 

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia obowiązków członka Komisji 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lubrza, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy na 2011r. 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

15. Zapytania i wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy. 

 

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

sesji zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wykreśleniu pkt. 10, który 

zostanie przesunięty na sesję w miesiącu październiku. 

 

Proponowana zmiana w porządku obrad przyjęta została przez radę przy 12 głosach „za” 

(głosowało 12 radnych). 

 

Ad. 3 

 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 28 czerwca 2011r.  

 

Przewodnicząca obrad sesji złożyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 28 czerwca 2011r. 

przyjąć bez jego odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę przy 12 głosach „za” 

(głosowało 12 radnych). 
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Ad. 4 

Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.  

 

- Ewa Skokuń – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – wręczyła nowo wybranej 

radnej – P. Annie Kiebzak zaświadczenie o wyborze na radną. 

Złożyła gratulacje, życząc owocnej i twórczej pracy dla dobra mieszkańców gminy. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – poinformowała, iż zgodnie z art. 

23a Ustawy o samorządzie gminnym „przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 

składają ślubowanie”. 

Następnie zwróciła się do wszystkich obecnych na sali o powstanie, po czym radna – Anna 

Kiebzak wypowiedziała rotę ślubowania : 

 

„ Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

Gminy i mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg” 

 

Na sale obrad przybył radny – Krzysztof Sobstyl ( obecnych 14 radnych) 

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska - przedstawiła informację o swojej 

pracy pomiędzy sesjami.  

„Ostatnia sesja odbyła się 28 czerwca br. Od tego okresu do Biura Rady wpłynęły następujące 

pisma; 

- w dniu 25.07.2011 od Wojewody Opolskiego w sprawie podjętej przez Radę Gminy 

Lubrza uchwały Nr VI/57/2011 z dn. 28.06.2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 

– dot. alei lipowej w Lubrzy przy drodze wojewódzkiej - z zapytaniem czy przedmiotowa 

uchwała została uzgodniona z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 

Po konsultacji z pracownikiem merytorycznym odpowiedź udzielona została w dniu 

28.07.2011r. 
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- w dniu 25.07.2011 Elektrownie Wiatrowe Lubrza – dot. braku akceptacji proponowanego 

rozstrzygnięcia wójta co do rozmieszczenia Elektrowni wiatrowych  na terenie Gminy 

Lubrza, 

- w dniu  05.08.2011 wpłynęła opinia prawna co do w/w sprawy, 

- w dniu 08.08.2011 – pismo Starosty Powiatu Prudnicki –negatywna odpowiedź w sprawie 

remontu dogi powiatowej  ul. Wolności w Lubrzy wraz  z propozycją przekazania w/w 

drogi w zarząd gminy, 

-  12.08.2011r. – pismo  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - podziękowanie za 

podjętą przez radę uchwałę wspierająca polskie rolnictwo w UE . 

- w dniu 12.08.2011r.- pismo  Starosty Powiatu Prudnickiego - negatywna odpowiedzi na 

wniosek w sprawie montażu lustra i zmiany organizacji ruchu na drodze DK40z Dp 

nr1614. ( skrzyżowanie Lubrza – Dytmarów – Skrzypiec) 

-   w dniu 11.08.2011r. wpłynęło pismo radnej Małgorzaty Janik – w sprawie rezygnacji z 

pełnienia funkcji członka Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sporty, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych oraz wnioskiem o przyjęcie na członka Komisji Gospodarczo – Rolnej i 

Ochrony Środowiska. 

 

Sprawy inne : 
Uczestniczyłam w spotkaniu organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebinie 
oraz brałam czynny udział w wyścigu drezyn w Białej w dniu 27 sierpnia br. 
W każdy czwartek pełniłam dyżur w Biurze Rady ,interesantami byli przede wszystkim Radni 
oraz pracownicy  tut. Urzędu.”  
 

- Jan Malec – radny powiatu Prudnik – dodał, że w sprawie remontu drogi powiatowej w 

Lubrzy, ul. Wolności również zgłaszał petycję na sesji Rady Powiatu. W odpowiedzi uzyskał  

informację, iż ze względu na brak środków finansowych, Powiat nie jest w stanie 

przeprowadzić remontu w/w drogi a koszt naprawy przekracza kwotę 6 mln zł. Dlatego też 

w/w droga nie będzie uwzględniona w wieloletnim planie inwestycyjnym. 

Dodał, że WNIOSEK z Urzędu Gminy w sprawie remontu drogi nie był przedstawiany na 

posiedzeniach komisji, zwłaszcza Komisji Rewizyjnej oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu. 

Widać, że zarząd Powiatu sam podjął decyzję, nie informując pozostałej części Rady Powiatu. 

 Ponadto dodał, że kolejny WNIOSEK – w sprawie zamontowania lustra na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej Prudnik – Krzyżkowice z drogą Skrzypiec – Lubrza jest 

bardzo zasadny, widocznoś2ć rzeczywiście jest bardzo ograniczona. Niestety również nie był 

omawiany na komisjach Rady Powiatu.  
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- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – zwrócił uwagę, że ul. Wolności w Lubrzy od wielu lat 

była główną trasą tzw. sudecką, która łączyła górny  Śląsk z dolnym Śląskiem, dlatego też 

absurdem byłoby przekazanie w/w drogi gminie Lubrza, która nie była remontowana od 

wielu lat. Poza tym w czasie budowy obwodnicy m. Prudnik, cały ruch osobowy i ciężarowy 

kierowany był właśnie przez ul. Wolności w Lubrzy, co dodatkowo przyczyniło się do jej 

jeszcze większego zniszczenia. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła uwagę, że zgodnie z 

definicją, droga powiatowa to taka, która łączy miejscowości będące siedzibami gmin. Ul. 

Wolności jak najbardziej spełnia te kryteria. 

 

Ad. 9 

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

Mariusz Kozaczek. 

„Od ostatniej sesji wydałem 10 zarządzeń dotyczących : 

1. ZARZĄDZENIE nr 0050.49.2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian kwot 

dochodów i wydatków ujętych w budżecie na 2011r. 

2. ZARZĄDZENIE nr 0050.50.2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie  wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r. 

3. ZARZĄDZENIE nr 0050.51.2011 z dnia 01 lipca 2011r.  w sprawie  wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r. 

4. ZARZĄDZENIE nr 0050.53.2011 z dnia 07 lipca 2011r.  w sprawie ustalenia terminu 

składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 

szkolnych   - termin składania wniosków ustalony został na dzień 05 września 2011r. 

5. ZARZĄDZENIE nr 0050.53.2011 z dnia 07 lipca 2011r. w sprawie powierzenia 

stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznego szkól w Lubrzy – stanowisko dyrektora ZPS 

w Lubrzy powierzono P. Bożenie Ostrycharczyk na okres od 01 września 2011r. do        

31 sierpnia 2016r. 

6. ZARZĄDZENIE nr 0050.54.2011 z dnia 26 lipca 2011r.w sprawie zmian budżetu 

Gminy Lubrza na 2011r. 
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7. ZARZĄDZENIE nr 0050.55.2011 z dnia 26 lipca 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 0050.56.2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie nabycia 

nieruchomości w drodze darowizny – dot. nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Opolu; działka niezabudowana nr 413/5 mapa 3 o pow. 

0,0031 na położona w Prężynce, celem przyłączenia jej do nowo projektowanej drogi 

transportu rolnego, oznaczonej numerem pomiarowym 270/5. 

9. ZARZĄDZENIE nr 0050.57.2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na 

terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień        

9 października 2011r. 

10. ZARZĄDZENIE nr 0050.58.2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r.” 

Informacja z realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od                

28 czerwca 2011 r. do 29 sierpnia 2011r. 

 

       W dniu 25 lipca 2011r zwrócono się do uprawnionego geodety w sprawie podziału 

działki 475/2 mapa 6 o pow. 0,2309 ha położonej w Skrzypcu przeznaczonej do sprzedaży. 

Podział ma polegać na wydzieleniu dwóch działek budowlanych pod zabudowę budynku 

mieszkalnego z dobudowanym garażem ( sprzedaż w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego). 

       W dniu 29 lipca 2011r. wykonano operaty szacunkowe 7 – miu działek w celu zamiany 

przeznaczonych pod budowę nowej drogi transportu rolnego w miejscowości Prężynka. 

       W miesiącu sierpniu podpisane zostały z mieszkańcami poszczególnych sołectw umowy 

dzierżawy gruntów należących do Gminy Lubrza. 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 kończą się terminy umów. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – przedstawił informacje dot. planowanej budowy 

elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lubrza. Przypomniał, że inwestycją zainteresowane 

są dwie firmy. Jedna z tych firm neguje wszystkie ustalenia i propozycje do projektów 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej. 

Wcześniej ogłoszony został przetarg na wykonawcę projektu. Zgłosiło się 7 firm, komisja 

przetargowa wybrała ofertę najkorzystniejszą.  

Wygrała firma projektowa z Wrocławia, która na podstawie Studium opracuje plan 

zagospodarowania przestrzennego całości terenu przeznaczonego pod farmy wiatrowe. 

W związku z powyższym, przygotowany został harmonogram spotkań z przedstawicielami 

obu firm w celu opracowania wspólnej koncepcji, aby uniknąć ewentualnych konfliktów 

wynikających z zamierzeń inwestycyjnych na etapie sporządzania projektu planu, jak również 

realizacji jego ustaleń. Zwrócono się zainteresowanych inwestorów aby porozumieli się 

miedzy sobą co do sposobu lokalizacji farm wiatrowych. Niestety do dnia dzisiejszego nie 

było żadnego porozumienia,. 

Jedna z firm przedstawiła plan koncepcji usytuowania wiatraków wraz z całą infrastrukturą 

oraz swój potencjał inwestycyjny, druga firma niestety tego nie zrobiła. 

Projektant przeprowadził analizę terenu przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe, zgłoszone 

przez obie firmy. Okazuje się, że przewaga jednej firmy nad drugą jest znacząca, tj. analiza 

powierzchni zgłoszonych działek wykazała siedmiokrotną przewagę na wszystkich 5-ciu 

obszarach. Na tej podstawie przygotowany został wstępny projekt dokumentacji. Wydane 

zostało rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej 

na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA. Działania drugiej firmy mają charakter tzw. „grania 

na zwłokę”. 

W dalszej kolejności wystąpiono do obu firm o przedstawienie dokumentacji dokładnego 

rozmieszczenia wiatraków w terenie wraz z całą infrastrukturą techniczną i drogowa. Jedna 

firma ( z większym udziale powierzchni) przedstawiła całą koncepcję planowanej inwestycji , 

druga jeszcze tego nie zrobiła. Poza tym druga firma cały czas występuje z pismami, 

skargami w których wyraża swoje niezadowolenie, sprzeciw na dotychczasowe ustalenia. 

Poza tym domaga się uprzątnięcia terenu po byłej strzelnicy wojskowej w Prężynke ( zgodnie 

z zapisem w akcie notarialnym), której stała się prawowitym właścicielem, dot. głównie 

wycinki drzew. Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono gminie żadnego planu wycinki 

drzew. Całkiem prawdopodobne jest, że do realizacji inwestycji przystąpi tylko jedna firma.  

Do końca lutego 2012r. opracowany będzie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA. 

 
Ad. 6 
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Informację na temat stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubrza- przedstawił 
w zastępstwie nieobecnego Komendanta Powiatowego Policji – P. Ryszard Bałucki – I Z-ca 
Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku. 
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- Krzysztof Sobstyl – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z prośbą o interwencję 

w Starostwie Powiatowym 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. Na wniosek Urzędu w tej sprawie, była 

ze strony Starostwa odpowiedź negatywna.  

 

- Zenon Drabik – radny – stwierdził, że jest to skrzyżowanie bardzo niebezpieczne, w tym 

roku doszło do dwóch kolizji drogowych, w latach ubiegłych również miały miejsce. Nawet 

przy zachowaniu prawidłowej prędkości (tzn. 90 km/h) jest bardzo niebezpieczne, 

widoczność na skrzyżowaniu ogranicza długi zakręt. 

 

- Ryszard Bałucki – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku – wyjaśnił, że 

Policja może tylko wnioskować do zarządcy drogi i tak się robi, ale niestety nie ma wpływu 

na ostateczną decyzję. 
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- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, jakie maksymalnie mandat może dostać 

właściciel psa, gdy pies wałęsa się bez nadzoru. 

 

- Ryszard Bałucki – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku – poinformował, że 

za takie przewinienie można ukarać właściciela psa grzywną w wys. od 50 zł do 250 zł. 

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak często policja przeprowadza nocny 

partol na terenach wiejskich ? 

 

- Ryszard Bałucki – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku – poinformował, że 

w porze nocnej jeżdżą dwa patrole prewencyjne oraz partol operacyjny cywilnym 

samochodem. W niektórych miejscowościach patrol policyjna jest sporadyczna, ponieważ wg 

statystyk są bardziej bezpieczne. 

 

- Stefan Alert – sołtys wsi Olszynka – zwrócił się z prośbą aby dzielnicowy częściej spotykał 

się z sołtysem. Ostatnie spotkanie miało miejsce w zeszłym roku. 

 

- Ryszard Bałucki – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku – poinformował, że 

dzielnicowi przypisami są do danych miejscowości, powinni spotykać się z mieszkańcami 

przynajmniej raz na kwartał. Sprawa przekazana będzie Komendantowi Policji. 

 

Ad. 7 

Informacje na temat stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – w zastępstwie nieobecnego 

Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej – P. Jacek Słobodzian ( wg stanu na dzień 

25.08.2011r.) 
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Ad. 5 

 

Na salę obrad przybył gość zaproszony – Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu 

Prudnickiego, Józef Skiba – W-ce Starosta Powiatu Prudnickiego, Aleksandra Kawecka - 

Naczelnik Wydz. Infrastruktury. 

 

- Józef Skiba – poinformował, że drogi powiatowe stanowią łącznie odcinek  278 km, tj. 

Gmina Biała – 110 km, Gmina Głogówek - 76 km, Gmina Lubrza – 38 km, Gmina Prudnik – 

53 km. Środki finansowe na bieżące utrzymanie i remonty zawsze są ograniczone. Dzięki 

środkom unijnym udało się zrealizować kilka inwestycji. 

Środki na utrzymanie dróg powiatowych dzielone są procentowo, wg ich ilości w danej 

gminie. 

W roku 2010r. na utrzymanie dróg powiatowych przyznana była kwota 1 000 000 zł, którą 

podzielono proporcjonalnie na każdą gminę, tj. : 

- Gmina Prudnik – 189 784 zł, 

- Gmina Biała – 395 745 zł, 

- Gmina Głogówek – 275 045 zł, 

- Gmina Lubrza – 139 423 zł. 
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Natomiast w 2011r. środki na utrzymanie dróg są znacznie mniejsze. Na zimowe utrzymanie 

dróg już wydatkowano ponad 800 000 zł. Na remonty cząstkowe pozostała kwota zaledwie 

345 000zł, która podzielona została na gminy w/g wskaźników kilometrowych, tj.: 

- Gmina Biała – 143 000 zł, 

- Gmina Głogówek – 88 000 zł, 

- Gmina Lubrza – 42 000 zł, 

- Gmina Prudnik – 71 000 zł. 

Niestety ze względu na ograniczone środki nie ma możliwości przeprowadzenia wszystkich 

potrzebnych remontów. W roku bieżących na terenie miny Lubrza przeprowadzono remonty 

cząstkowe dróg w miejscowościach : Słoków, Olszynka, Lubrza ul. Wolności – częściowo      

(remont pozostałego odcinka planowany jest początkiem września). Ponadto w m. 

Krzyżkowice wykonano zabezpieczenie skarpy, w Trzebinie – planuje się ułożenie 

krawężnika od sklepu na dł. ok. 70m. 

 

Wykonane prace remontowe na drogach powiatowych w latach 2009 – 2011 przy udziale 

finansowym unii europejskiej. 

1. Droga Prudnik – Krzyżkowice – wartość zadania – 6 246 000 zł ( 8,78 km) + 

dodatkowo odcinek drogi od skrzyżowania w kierunku m. Skrzypiec. 

2. Droga Biała – Prężyna – Prężynka ( częściowo) – wartość zadania – 991 000 zł            

( 4,6km). Udział finansowy : Gmina Lubrza – 30 %, Gmina Biała – 70 %. 

 

Wykonane prace remontowe na drogach powiatowych w latach 2009 – 2011 przy udziale 

finansowym budżetu państwa - z programu rządowego „Schetynówki” na budowę i naprawę 

dróg gminnych i powiatowych. 

 

1. Droga Biała – Rostkowie – wartość zadania 2 684 315 zł ( 6,2 km). 

- Biała ul. Moniuszki – wartość zadania 1 436 519 zł.( 1,2 km). 

- Droga Mochów – Mionów – wartość zadania - 3 646 000 zł (8 km) 

- Droga Głogówek – Żużela – wartość zadania – 1 582 300 zł ( 1,6 km) 

- Droga Błażejowie – Zawada – wartość zadania – 1 173 220 zł ( 3 km) 

- Droga Stare Kotkowicz – Wróblin – wartość zadania 938 551 zł ( ok. 3 km) 

- Prudnik ul. Prążyńska – wartość zadania – 512 229 zł ( 1,2 km) 

- Prudnik, ul. Nyska – wartość zadania 835 000 zł ( 0,8 km). 
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Po wyliczeniu na każdą gminę przypadło odpowiednio : 

- Gmina Prudnik – 3 452 142 zł ( na wskaźnik przeliczeniowy 4 233 550 zł)      

- Gmina Głogówek – 7 340 075 zł (na wskaźnik przeliczeniowy 6 135 487 zł) 

- Gmina Biała – 5 545 016 zł (na wskaźnik przeliczeniowy 8 827 964 zł) 

- Gmina Lubrza – 5 969 122 zł (na wskaźnik przeliczeniowy 3 109 351 zł) 

Razem wartość robót : 22 306 355 zł 

Największy wskaźnik wykonania występuje w gminie Lubrza jeżeli chodzi o zadania 

inwestycyjne. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła uwagę, że droga 

powiatowa w Lubrzy, ul. Wolności jest chyba w najgorszym stanie w całym powiecie. 

Ponadto zwróciła się z zapytaniem, skąd pomysł przeprowadzanie jej remontu cząstkowego 

metodą PATCHER, polegającej na likwidacji ubytków i spękań oraz uszczelnienia warstwy 

ścieralnej przy zastosowaniu grysu i emulsji. 

 

- Józef Skiba - W-ce Starosta Powiatu Prudnickiego – wyjaśnił, że remont  technologią 

patchera przeprowadza się na drogach asfaltowych. Jest ona skuteczniejsza i bardziej trwała. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła uwagę, że droga przez 

wieś Lubrza jest betonowa, dlatego ta metoda naprawy jest bezskuteczna i niczego nie 

zmieniła. Nadal pozostały dziury i zagłębienia. 

 

- Stanisław Aleksandrowicz – radny – zgłosił następujące wnioski : 

1. Naprawić zagłębienie w drodze powstałe przez załamanie płyt betonowych na drodze 

powiatowej w Lubrzy ul. Wolności  ( przy posesji nr 49).  

2. Wbudować dodatkową kratkę ściekową na drodze powiatowej w Lubrzy ul. Wolności 

( przy posesji nr 67). Podczas przebudowy chodnika, kratki ściekowe umiejscowione 

zostały w innych miejscach niż były poprzednio. Podczas opadów deszczu woda nie 

spływa i powstają zastoje wody. 

3. Doprowadzić do udrożnienia rowu odwadniającego przy drodze powiatowej  w 

Lubrzy, przy ul. Harcerskiej ( na odcinku od obwodnicy do szkoły w Lubrzy).            

Przy szkole powstanie boisko sportowe, zatkany rów spowoduje jego podtapianie.     

Ponadto podziękował za pomoc przy remoncie drogi przy ul. Harcerskiej w Lubrzy.  
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- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, że jeżeli chodzi o drogę powiatową w Lubrzy 

( ul. Wolności), jej remont wymaga użycia innej technologii, ponieważ płyty betonowe cały 

czas są w ruchu. Poza tym droga od dawna była główną trasą sudecką, nie było innego 

połączenie do Prudnika. Podczas budowy obwodnicy m. Prudnik cały ruch również 

kierowany był przez Lubrzę. Dlatego też niezasadny jest pomysł przekazania tej drogi gminie 

Lubrza. Gmina nie będzie miała możliwości finansowych aby przeprowadzić jej remont. 

Może ta drogę udałoby się przeprowadzić remont wspólnymi środkami. 

 

- Józef Skiba – stwierdził, że drogę przez ul. Wolności trzeba byłoby zrobić na nowo, a to są 

koszty ok. 10 000 000 zł. Powiat przejął tą drogę od innego zarządcy, która praktycznie była  

w podobnym stanie i również nie ma możliwości finansowych wykonania tego zadania. Nie 

będziemy obiecywać czegoś co nie da się zrobić. Niestety na remonty dróg skończyło się 

programy unijne, nie wiadomo jak jeszcze będzie ze „Schetynówkami”. Według nowej 

propozycji rządowej, udział finansowy państwa na remonty dróg będzie wynosił tylko 30 %, 

pozostałe 70 % kosztów + VAT będą musiały ponieść samorządy.  

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że koszt remontu drogi – ul. Wolności w 

Lubrzy nie musi być aż tak duży. Nie ma potrzeby zrywania całej nawierzchni, istniejące 

płyty betonowe można rozkruszyć metodą nawiercania, które później zostaną wykorzystane  

na podbudowę pod masę asfaltową. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, ze w przedstawianej przez W-ce Starostę 

informacji było powiedziane, że przeprowadzany był również remont cząstkowy drogi 

powiatowej w Olszynce. Niestety nie było żadnego remontu, dziury jak były tak są nadal. 

 

- Józef Skiba – wyjaśnił, że jest może pewna nieścisłość. Remont dróg powiatowych 

rozpoczął się z 2 – miesięcznym opóźnieniem, ponieważ otaczania Głubczyce nie pracowała 

w okresie maj – czerwiec z powodu zmiany linii technologicznej. Był problem z pozyskaniem 

masy asfaltowej. Remonty będą wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem, nawet w 

późniejszym okresie. 

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – stwierdziła, że przeprowadzony remont drogi powiatowej 

w Słokowie pozostawia wiele do życzenia. Nie wszystkie dziury zostały załatane, a co gorsze 

pozostawiono te największe. Pieniądze zostały wydane na remont, ale chyba nieadekwatnie 
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do zakresu prac jaki został wykonany. Poza tym, ktoś te prace musiał odebrać. Koniecznie 

trzeba byłoby jak najszybciej dokończyć łatanie pozostałych dziur. 

 

- Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnickiego – poinformował, że wstrzymany  

remont było powodem braku środków finansowych. W roku bieżącym w budżecie powiatu na 

remont cząstkowy wszystkich dróg powiatowych zabezpieczona jest kwota tylko 40 000 zł. 

Jeżeli chodzi o drogę powiatową ul. Wolności w Lubrzy – po wybudowaniu obwodnicy m. 

Prudnik, powinna była być przekazana gminie Lubrza. Było podpisane porozumienie o 

wspólnym utrzymaniu tej drogi, tj. bieżące remonty, konserwacja. Do tej pory niewiele z tego 

wspólnego utrzymania wynikało, za wyjątkiem udziału finansowego w przebudowie 

chodnika. Dlatego też wspólnie trzeba byłoby zastanowić się nad jej modernizacją. Gmina 

Lubrza deklaruje udział własny w wys. 100 000 zł, ale jest to zdecydowanie za mało, patrząc 

na wielkość zadania. Ten udział musiałby wynieść min. 1 500 000 zł, wówczas można byłoby  

przystąpić do konkretnych rozmów i poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Al.;e 

wcześniej należałoby sie zastanowić, czy warto podejmować działania w tej sprawie, czy ta 

inwestycja jest niezbędna dla gminy Lubrza, całego powiatu, czy stworzy miejsca pracy, 

wpłynie na rozwój koniunktury gospodarczej. 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy  -  odczytała pismo skierowane do 

Zarządu Powiatu Prudnickiego (podpisane przez mieszkańców) odezwa na negatywną 

odpowiedź Starostwa w sprawie remontu drogi powiatowej w Lubrzy, ul. Wolności – stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ponadto zwróciła się z prośbą o zaplanowane remontu w/w drogi w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym.  

 

- Leszek Srębacz – radny – podziękował za przeprowadzony remont drogi powiatowej 

Prudnik – Krzyżkowice, ponadto zapytał o okres gwarancji. 

 

- Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnickiego – poinformował, że okres gwarancji 

powykonawczej wynosi 3 lata. 

 

- Leszek Srębacz – radny – poinformował, że firma wykonawcza, podczas budowy chodnika 

przy Remizie OSP w Dytmarowie załamała kanalizację burzową, trzeba byłoby ją naprawić w 

ramach gwarancji powykonawczej. 
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- Krzysztof Sobstyl – radny – zgłosił zastrzeżenia do wykonanego drogi powiatowej Prudnik 

– Krzyżkowice w m. Krzyżkowice : 

1. Poprawić odwodnienia drogi przy posesjach : Robert Polak, Polak Stanisław, P. 

Wojtowicz, oraz posesji nr 48 w Krzyżkowicach. Podczas opadów deszczu woda nie 

spływa do kanalizacji, tworząc zastoje. Ponadto podczas opadów deszczu woda wlewa 

się do posesji P. Wacławik.  

2. Załatać dziury przy wjazdach do posesji nr 48 i 50 w Krzyżkowicach.  

 

- Jozef Skiba – W-ce Starosta Powiatu Prudnickiego – wyjaśnił, że po przeprowadzonym 

przeglądzie powykonawczym, tylko część ze wskazanych usterek została naprawiona przez 

wykonawcę. Jeszcze trwa okres gwarancyjny i będą czynione starania aby wszystkie usterki 

zostały naprawione. W miesiącu wrześniu br. jeszcze raz będzie przeprowadzany dokładny 

przegląd w/w drogi oraz chodników. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwróci się z prośbą aby powiadomić radnych z Dytmarowa oraz 

sołtysa o terminie takiego przeglądu. 

 

- Edward Mrzygocki – radny – zwrócił uwagę, że niedawno remontowana droga powiatowa 

Biała – Prężyna – Prężynka, w m. Prażynka już ulega niszczeniu, asfalt pęka na poboczach. 

 

- Aleksandra Kawecka – naczelnik Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku 

– wyjaśniła, że niestety nie ma gwarancji powykonawczej na remont drogi powiatowej Biała 

– Prężyna – Prężynka. 

 

- Edward Mrzygocki – radny – złożył WNIOSEK aby poprawić latanie dziur na drodze 

powiatowej w Prężynce (odcinek ok. 200 mb. od góry do skrzyżowania Lubrza – Prudnik). 

Ponadto należałoby zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku do załatania 

wyciętej części asfaltu przy posesji nr 3 w Prężynce, która zrobiona została podczas prac 

remontowych sieci wodociągowej. Niestety do dnia dzisiejszego dziura nie została załatana. 

 

- Michał Szkwarek – radny – zwrócił się z zapytaniem, w którym miejscu planuje się ułożenie 

krawężnika przy drodze powiatowej w Trzebinie? 
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- Jozef Skiba – W-ce Starosta Powiatu Prudnickiego – wyjaśnił, że chodnik będzie układany 

na odcinku ok. 200 m od sklepu aż do drugiej posesji, tzn. do miejsca gdzie droga powiatowa 

łączy się z drogą gminną. Osoba która tam zamieszkuje zgłaszała liczne interwencje, że 

podczas opadów deszczu woda wlewa się na jej posesję.  

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe 

posiada zawarte porozumienie z Czechami  na zimowe utrzymanie drogi przygranicznej na 

odcinku Krzyżkowice – Rylovka? 

 

- Jozef Skiba – W-ce Starosta Powiatu Prudnickiego – poinformował, że nie ma takiego 

porozumienia, odcinek drogi Krzyżkowice – Rylovka jest czasami odśnieżany przez powiat 

prudnicki. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – zwrócił uwagę, że w Czechach w okresie 

zimowym, cześć dróg wyłączona jest z zimowego utrzymania. Na pewno daje to duże 

oszczędności. Jeżeli istniej drogi alternatywne do danej miejscowości można byłoby 

częściowo zrezygnować utrzymania pozostałych dróg. 

 

- Radosław Roszkowski – Starosta Powiatu Prudnickiego – poinformował, że właśnie ze 

względów oszczędnościowych w minionym okresie zimowym 5 dróg powiatowych 

wyłączona została z zimowego utrzymania, co zostało bardzo negatywnie skomentowane 

przez radnego powiatowego z Gminy Lubrza – P. Jana Malca. 

Niestety nie zawsze rozsądne rozwiązania są akceptowane przez mieszkańców. 

Natomiast jeżeli chodzi o remontowaną drogę z Prudnika do Prężynki, rzeczywiście nie jest 

ona w najlepszym stanie. Powiat zabiegał o podpisanie porozumienia z gminą Lubrza w 

sprawie partycypacji w kosztach przeprowadzanej modernizacji w/w drogi – tj. kwota  

50 000zł - 100 000 zł. Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie współfinansowanie projektu 

objętego wnioskiem Powiatu Prudnickiego o dofinansowanie w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Modernizacja drogi Prężynka –

Prudnik (II etap) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze” na wartość 20 000 zł. 

Niestety odbyło się to dopiero dzień przed ostatecznym terminem składania wniosku do 

Urzędu Marszałkowskiego. Niestety nie było już możliwości skompletowania wszystkich 
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dokumentów potrzebnych złożenia wniosku. Zmarnowana została szansa na modernizację 

odcinka drogowego na dł. ok. 2 km przez wieś Prężynka. 

Gmina Lubrza nie może narzekać na zaniedbania ze strony powiatu, ponieważ udało się 

wykonać wiele zadań, poza tym współpraca z radnym Gminy Lubrza – P. Piotrem 

Hanusikiem układała się wzorowo. 

 

- Zenon Drabik – radny – przypomniał, że w roku ubiegłym dzięki pomocy finansowej 

Starostwa Powiatowego udało się przeprowadzić remont chodnika przy drodze powiatowej w 

Skrzypcu tj. od posesji P. Dziadkowiec do posesji P. Grabowskiego ( osiedle). Po remoncie 

chodnik jest teraz węższy, trzeba byłoby uzupełnić powstałe braki w asfalcie wzdłuż 

krawężnika. Podczas obfitych opadów deszczu woda spływa bardzo szybkim strumieniem i 

jest obawa, że chodnik zostanie zniszczony.  

 

- Irena Ułan – sołtys wsi Słoków – zwróciła się z zapytaniem, kto odpowiada za naprawę 

chodników uszkodzonych przez najeżdżające ciężkie samochody, sprzęt rolniczy albo  przez 

zarastające zarośla, które nie są usuwane przez właścicieli przyległych posesji. 

 

- Jozef Skiba – W-ce Starosta Powiatu Prudnickiego – wyjaśnił, że za naprawę zniszczenia  

odpowiedzialny jest jego sprawca. Niestety znikoma jest odpowiedzialność cywilna 

mieszkańców. Często widać stojące ciągniki z przyczepami częściowo na drodze, częściowo 

na chodnikach. Jeżeli ktoś jest świadkiem takiego zdarzenia, zawsze może zgłosić do 

starostwa sprawcę, którego można zidentyfikować  np. po nr. rejestracyjnym pojazdu.  

 

- Krzysztof Sobstyl – W-ce Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z prośbą o ponowne 

rozważenie potrzeby zamontowania lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej Prudnik – 

Krzyżkowice z drogą Skrzypiec – Lubrza. W tym miejscu widoczność jest bardzo 

ograniczona i często dochodzi do wypadków. 

 

- Zenon Drabik – radny – dodał, że w tym roku na w/w skrzyżowaniu miały miejsce już 2 

kolizje drogowe, w roku ubiegłym również było kilka. Ustawienie lustra jest jak najbardziej 

zasadne ze względu na bardzo ograniczoną widoczność. Samochód wyjeżdżający ze 

skrzyżowania nie jest w stanie zauważyć samochodu nadjeżdżającego zza zakrętu, zwłaszcza 

jak jeszcze widoczność ogranicza rosnąca kukurydza. 
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Przewodnicząca obrad sesji ogłosiła 10 – cio minutową przerwę w obradach sesji. 

 

Po przerwie obrady sesji wznowiono ( obecnych 14 radnych) 

 

Ad. 10. 

Interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

 

Ad. 11 i 12 

Podjęcie uchwał : 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska  – przedstawiła kolejno projekty 

uchwał : 

 

- Nr VII/58/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjum     prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów. 

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

 

- Nr VII/59/2011 w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lubrza. 

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

 

- Nr VII/60/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza. 

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

radnych). 

 

- Nr VII/61/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza. 

 

- Joanna Kubatek – radna – wyjaśniła, że podczas gdy na wspólnym posiedzeniu Komisji 

stałych Wójt pytał radnych, kto jest za wstrzymaniem wydatków na Fundusz Sołecki, 

wypowiedziałam się negatywnie cyt. [..nie zgadzam się na to żeby zrzec się Funduszu 

Soleckiego na ten rok..]. jest to sprostowanie na zapis w protokole Komisji Rewizyjnej, że 

wszyscy radny zgodzili się na niezrealizowanie Fundusz Sołeckiego. Ponadto dodała, że Wójt 

Gminy na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rewizyjnej obiecał, że świetlica w 

Jasionie powstanie. 
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- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, że na komisji Budżetowej i Rewizyjnej 

omawiana była sprawa budowy świetlicy wiejskiej w Jasionie, ale nie przy dotychczasowym 

założeniu i kosztach tj. ok. 300 000 zł. Świetlicę można wybudować za niższą kwotę przy 

zastosowaniu konstrukcji drewnianej. Sprawę trzeba byłoby jeszcze raz dokładnie 

przeanalizować. 

 

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” i 1 – „przeciw” ( głosowało 14 radnych). 

 

- Nr VII/62/2011 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.  

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, że w projekcie uchwały analizowanej na 

Komisjach wprowadzono dodatkowe zmiany, polegające na zwiększeniu wydatków 

bieżących  w  D. 700 – 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5 000 zł 

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki bieżące w Dz. 700 – „Gospodarka 

mieszkaniowa”. 

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

 

- Nr VII/63/2011 w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej. 

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

 

- Nr VII/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wieś Prężynka - tereny przemysłowe. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowany został na 

wniosek właściciela terenu po byłej Strzelnicy Wojskowej w Prężynce. Proponowane zmiany 

przedstawiają całkiem inną koncepcję przeznaczenia terenu. Takie zmiany nie byłyby 

wskazane i korzystne dla gminy. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przy 9 głosach „przeciw” i 5 – „wstrzymujących 

się” uchwała nie została podjęta. ( głosowało 14 radnych). 

 

W związku z powyższym zmieniona została dalsza numeracja projektów uchwał. 
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- Nr VII/64/2011 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia obowiązków członka Komisji 

Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

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

 

- Nr VII/65/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 

Lubrza. 

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

 

- Nr VII/66/2011  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). 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 14 

Podjęte w p. 11 porządku obrad uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 13 

 

Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone  sesji w dniu 28.06.2011r.  

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

interpelacje : 

- zgłoszone przez radną - Brygida Hoppe – w następującym brzmieniu : 

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?” - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

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 
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przyjechała dopiero po 20 minutach.” - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

- zgłoszone przez W-ce Przewodniczącego Rady Gminy – Krzysztofa Sobstyla – w 

następującym brzmieniu : 

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

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

za czynsz?-  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

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

Mieszkaniowej z tytułu opłat za wodę i wywóz śmieci. - stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

- zgłoszone przez radną – Joannę Kubatek – w następującym brzmieniu : 

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? -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

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?” -  

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

- zgłoszoną przez radnego – Zenona Drabika – w następującym brzmieniu : 

1. 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? - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

- zgłoszone przez radnego – Andrzeja Karmelitę – w następującym brzmieniu : 

1. 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. - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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- Joanna Kubatek - radna – zwróciła się z zapytaniem, jak od nowego roku szkolnego będzie 

wyglądał dowóz i przywóz uczniów do szkół i w jakich godzinach oraz kto będzie sprawował 

opiekę? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że na przewóz uczniów do Gimnazjum i 

Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 ogłoszony został 

przetarg. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, cena za 1 km będzie niższa niż to było w roku 

ubiegłym. Przewóz będzie się odbywał 2 razy w ciągu dnia. Sprawę monituje na bieżąco P. 

Krzysztof Barwieniec – Z-ca Wójta, obecnie trwają jeszcze rozmowy w kwestii zapewnienia 

opieki podczas dojazdu. 

 

- Bożena Ostrycharczyk – dyr. ZPS w Lubrzy – stwierdziła, że taka informacja odnośnie 

godzin przewozu jest potrzebna do ustalenia planu zajęć szkolnych a rok szkolny zaczyna się 

już za 2 dni. 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – poinformował, że P. Barwieniec z powodu wyjazdu 

służbowego nie mógł uczestniczyć na dzisiejszej sesji, wszelkich informacji w tej sprawie 

może udzielić w dniu jutrzejszym. 

 

Ad. 14 

- Roman Pilch – sołtys wsi Trzebina – zwrócił się z prośbą o wycięcie suchych gałęzi drzew 

w parku w Trzebinie. Gałęzie znajdują się nad placem zabaw oraz boiskiem do piłki siatkowej 

i zagrażają bezpieczeństwu przebywających tam ludzi.  

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – podziękował radnym, Wójtowi oraz P. Skarbnik za 

przyznaną kwotę w wys. 5 000 zł dla GOKSiR, która przeznaczona będzie na wsparcie dla 

sportowców. 

 

- Andrzej Kałuża – radny – złożył następujące WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku aby zobowiązać właścicieli posesji nr 

129 ( P. Karmelita) do przycięcia żywopłotu, który zajmuje całą szerokość pobocza drogi 

powiatowej. 

2. Sprawdzić czy jest możliwość zamontowania kratki ściekowej przy posesji P. Bartyńskiej 

w Trzebinie. Podczas opadów deszczu wpływająca woda powoduje podtopienia. 
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- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, żen wszelkie 

informacje na temat zatrudnienia w Urzędzie, zmian na stanowiskach, kogo się zwalnia, kto 

zgłasza swoją kandydaturę na dane stanowisko itp. znajdują się w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Niepotrzebnie przekazuje się mieszkańcom nieprawdziwe i niesprawdzone 

informacje, które krzywdzą niewinne osoby. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta 

Szwadowska zamknęła obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1000 a zakończono o godz. 1440. 

 

 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego w Prudniku aby zobowiązać właścicieli posesji 

nr 129 ( P. Karmelita) w Trzebinie do przycięcia żywopłotu - zajmuje całą szerokość 

pobocza drogi powiatowej. 

2. Sprawdzić czy jest możliwość zamontowania kratki ściekowej przy posesji P. 

Bartyńskiej w Trzebinie. Podczas opadów deszczu wpływająca woda powoduje 

podtopienia. 

3. Doprowadzić do wycięcia suchych gałęzi drzew w parku w Trzebinie. Gałęzie 

znajdują się nad placem zabaw oraz boiskiem do piłki siatkowej i zagrażają 

bezpieczeństwu przebywających tam ludzi.  

 

 

Protokołowała :                                                                                  PRZEWODNICZĄCA 
Alina Woehl          Rady Gminy Lubrza 
           Elżbieta Szwadowska 
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Wnioski zgłoszone na Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 29.08.2011r. do Starosty 
Powiatu Prudnik : 

1. Naprawić zagłębienie w drodze powiatowej w Lubrzy ul. Wolności, (przy posesji nr 
49), które powstało przez załamanie płyt betonowych ( wniosek zgłoszony przez 
radnego – Stanisława Aleksandrowicza) 

2. Wbudować dodatkową kratkę ściekową na drodze powiatowej w Lubrzy ul. Wolności 
( przy posesji nr 67). Podczas przebudowy chodnika, kratki ściekowe umiejscowione 
zostały w innych miejscach niż były poprzednio. Podczas opadów deszczu woda nie 
spływa i powstają zastoje wody. ( wniosek zgłoszony przez radnego – Stanisława 
Aleksandrowicza) 

3. Doprowadzić do udrożnienia rowu odwadniającego przy drodze powiatowej  w 
Lubrzy, przy ul. Harcerskiej ( na odcinku od obwodnicy do szkoły w Lubrzy).            
Przy szkole powstanie boisko sportowe, zatkany rów spowoduje jego podtapianie.                
( wniosek zgłoszony przez radnego – Stanisława Aleksandrowicza) 

4. Dokończyć remont cząstkowy ( łatanie dziur) na drodze powiatowej w m. Słoków        
( wniosek zgłoszony przez  sołtysa wsi Słoków – Irenę Ułan) 

5. Wystąpić do wykonawcy remontowanej drogi Prudnik – Krzyżkowice do napraw 
gwarancyjnych, tj :  

3. naprawy załamanej kanalizacji burzowej w m. Dytmarów ( przy Remizie OSP)                  
( wniosek zgłoszony przez radnego – Leszka Srębacza) 

4. poprawy odwodnienia drogi przy posesjach : Robert Polak, Polak Stanisław, P. 
Wojtowicz, oraz posesji nr 48 w Krzyżkowicach. Podczas opadów deszczu woda nie 
spływa do kanalizacji, tworząc zastoje. Ponadto podczas opadów deszczu woda wlewa 
się do posesji P. Wacławik. (wniosek zgłoszony przez radnego – Krzysztofa Sobstyla) 

5. Załatania dziur przy wjazdach do posesji nr 48 i 50 w Krzyżkowicach (wniosek 
zgłoszony przez radnego – Krzysztofa Sobstyla) 

6. Poprawić latanie dziur na drodze powiatowej w Prężynce ( odcinek ok. 200 mb. od 
góry do skrzyżowania Lubrza – Prudnik). (wniosek zgłoszony przez radnego – 
Edwarda Mrzygłockiego) 

7. Zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku do załatania wyciętej 
części asfaltu przy posesji nr 3 w Prężynce. (wniosek zgłoszony przez radnego – 
Edwarda Mrzygłockiego). 

8. Ponownie rozważyć potrzebę zamontowania lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
Prudnik – Krzyżkowice z drogą Skrzypiec – Lubrza. W tym miejscu widoczność jest 
bardzo ograniczona i często dochodzi do wypadków. 

 
 
 
 


