
Protokół nr VIII/2011 

z sesji Rady Gminy  Lubrza 

odbytej 24 października  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 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady (15 osób) stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

W sesji Rady Gminy uczestniczyli ponadto : 
- Wójta Gminy – Mariusz Kozaczek, 
- Sekretarz Gminy – Lilla Gąsior, 
- Skarbnik Gminy –  Maria Mikołajów, 
- Sołtysi, 
- Przewodniczący Rad Sołeckich, 
- pracownicy Urzędu Gminy. 
 
Obsługa prawna sesji : P. Marcin Januszewski – aplikant radcowski. 

 

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 29 sierpnia 2011r.  
4. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy. 
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r. 
7. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami. 
8.  Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. 
10. Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2012 – 2015.  

      - informacja zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury o wynikach      
         przeprowadzonej analizy zgłoszeń, 

- powołanie komisji Skrutacyjnej, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 
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- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  
11. Interpelacje radnych. 
12. Dyskusja. 
13. Podjęcie uchwał : 

- w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28.06.2011r. 
zniesienia pomnika przyrody.  
- w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza. 
- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z 
nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011. 
- w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Lubrza. 
- w sprawie podatku od środków transportowych. 
- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od 
nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i 
poboru podatku. 
- w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
- w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2011r. 
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. 
- w sprawie podatku od środków transportowych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy. 

 
 

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

sesji zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany, polegającej na wprowadzeniu w pkt. 13 

dodatkowych projektów uchwał : 

- w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy 

Lubrza.  

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2012 roku. 

 

Proponowana zmiana w porządku obrad przyjęta została przez radę przy 15 głosach „za” 

(głosowało 15 radnych). 
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Ad. 3 

 

Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji z dnia 29 sierpnia 2011r. 

Przewodnicząca obrad sesji złożyła wniosek aby protokół z sesji z dnia 29 sierpnia 2011r. 

przyjąć bez jego odczytywania.  

Wniosek poddany został pod głosowanie i przyjęty przez radę przy 15 głosach „za” 

(głosowało 15 radnych). 

 

Ad. 4 

Informację na temat formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy – 

przedstawiła Kier OPS w Lubrzy – Irena Stabryń ( za okres 01.01.2011r. do 30.09.2011r.) 

 

   Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 

stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka i w miarę możliwości doprowadzić do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubrzy jest jednostką budżetową Gminy Lubrza, utworzony został na mocy 

uchwały Nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Lubrzy z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie 

utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy. Została utworzona w celu realizacji zadań 

własnych i zleconych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zleconych z zakresu 

administracji rządowej wynikających z innych ustaw lub na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej Realizuje zadania zlecone Gminie wynikające z rządowych 

programów pomocy społecznej, jak również zadania własne Gminy wynikające z zaistniałych 

potrzeb..  

Zadania realizowane Ośrodka wynikają z: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 

innych. 

  Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróżnicowane. Ich rodzaj i forma uzależnione są 

od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.  

  

  Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania według następujących rozdziałów: 
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I. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

II.  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 

III.  Zasiłki i pomoc w naturze. 

W ramach zadań własnych przyznawane są następujące zasiłki: 

1) Zasiłki stałe 

Plan 2011 r. – 73 750,00 zł 

Wykonanie – 57 535,16 zł, tj. 78,01% 

Zasiłek stały jest zadaniem wykonywanym jako zadanie własne od 01 stycznia 2009 r.. 

Przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na 

osobę w rodzinie jest niższe od kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej lub 

na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób. 

  

2) Zasiłek okresowy 

Plan 2011 r. - 132 000,00 zł 

Wykonanie - 98 514,57 zł tj. 74,63 % 

Zasiłek okresowy pobierają osoby i rodziny bez dochodów lub o dochodach niższych niż 

ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie. Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budżetu 

państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie zadania własnego. Z tej formy 

pomocy skorzystało 65 rodzin. 

  

3) Zasiłek celowy 

Plan 2011 r. – 23 000,00 zł 

Wykonanie - 13 329, 80 zł tj. 57,96% 

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek ten może być 

też przyznany osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz 

możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na 
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świadczenia zdrowotne. Jest to świadczenie przysługujące na pokrycie m.in. wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną i przysługuje osobie albo rodzinie, które 

poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Tą formą pomocy zostało 

objęte 47 osób. 

  

4) Zasiłek celowy specjalny 

Plan 2011 r. – 5 000,00 zł 

Wykonanie - 2 400,00 zł tj. 48 % 

Zasiłek celowy specjalny może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe z przeznaczeniem na 

częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystało 

10 osób. 

  

5) Zasiłek celowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawany jest na zakup 

żywności osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego: osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Z pomocy w tej formie 

skorzystało 8 rodzin na kwotę 1 650,00 zł. 

  

6) Ponadto udzielono pomoc dzieciom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak również 

przedszkoli z terenu Gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków z której skorzystało 94 

dzieci na kwotę 10 131,80 zł. 

  

IV. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan 2011 r. - 14 360,00 zł 

Wykonanie - 5 125,16 zł tj. 35,70% 

Usługi te maja dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, 

wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowanie zawodowym i mogą obejmować : 

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 

• pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia 

• rehabilitacja fizyczna i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu 

• pomoc mieszkaniowa 
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• zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i przywrócenie pełnej sprawności. 

  

V. Pozostała działalność  

• Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – środki pochodzą z budżetu państwa w 

formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy i jest realizowany zgodnie z 

Programem Wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – objęto dożywianiem 

uczniów w szkole podstawowej, gimnazjalnej jak również przedszkolach z ternu Gminy 

Lubrza na kwotę 31 508,00 zł, 

• Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej  

Plan 2010 r. – 50 000,00 zł 

Wykonanie - 43 151,00 zł tj. 86,20 % 

Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w domu pomocy 

społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej. Są 

to osoby samotne wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 

Odpłatność miesięczną za pobyt w DPS-ie jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania podopiecznego jest ustalana 

miedzy dochodem mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania 

poszczególnych DPS-ów. 

  

VI. Pomoc materialna dla uczniów 

Od 01 września 2010 r. nowym zadaniem Ośrodka jest przystąpił  

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w 

rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Pomoc jest udzielana uczniom w 

celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu 

do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji ucznia. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o 
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charakterze edukacyjnym,  raz Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto 

na członka rodziny poniżej 351 zł netto i fakt zamieszkiwania w Będzinie lub kilka razy w 

roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

 

Kryterium osoby samotnie gospodarującej - 477 zł  

Kryterium na osobę w rodzinie - 351 zł 

 Zasiłek stały : najniższy - 30 zł 

  najwyższy – 444 zł 

 Zasiłek okresowy 50 % różnicy pomiędzy dochodem osoby/rodziny a kryterium 
dochodowym 

 ZADANIA ZLECONE 

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
 

Inną z form pomocy rodzinom są świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą  z dnia 28 

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z 

późn.zm.) oraz fundusz alimentacyjny zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) 

 

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności       

583 zł. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej która jest 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja  okazała się bezskuteczna. Za bezskuteczną 

egzekucję uważa się egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano  pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych.  

Świadczenia przysługują do wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej 

niż 500 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 
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1. zasiłki rodzinne (do lat 5 - 68,00 zł, od 5 do 18 lat – 91,00 zł, powyżej 18 do 21 lat 

jeżeli dziecko uczy się w szkole - 98,00 zł albo do 24 lat, jeżeli dziecko uczy się w 

szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności)  

 

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 

  

- z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł), 

  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu      

    wychowawczego (400 zł, przy niepełnym miesiącu 1/30 za każdy dzień) 

  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł) 

  - z tytułu rodziny wielodzietnej (80 zł) 

  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( do lat 5 – 60 zł, powyżej  

     5 roku życia – 80 zł) 

  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo (100 zł) 

  - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (z zamieszkaniem 90 zł,     

    na dojazdy 50 zł) 

 otrzymało 211 rodziny na kwotę  395 633,90 zł  

 

2. zasiłki pielęgnacyjne (153 zł) otrzymały 103 rodziny na kwotę  133 263 zł 

 

3. świadczenie pielęgnacyjne  (520 zł) otrzymało 12 rodzin na kwotę 52 329,40 zł oraz 

składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5 rodzin na kwotę 5 308,03 zł 

 

4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (1 000 zł) otrzymało 28 rodzin na 

kwotę 28 000 zł 

 

   5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 20 rodzin na      

    kwotę 100 023,39 zł. 

 

Ad. 5 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 

2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła Kier Ref. 

Oświaty – P. Ewa Skokuń ( informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 
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- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy w przyszłym roku taka informacja 

będzie zawierała również dane Szkoły Stowarzyszeniowej w Dytmarowie?  

 

- Ewa Skokuń – inspektor Ref. Oświaty – wyjaśniła, że przedstawienie takiej informacji w 

przypadku szkoły stowarzyszeniowej nie jest obligatoryjne, co jednak nie wyklucza takiej 

możliwości. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się z prośbą aby ujmować w corocznym sprawozdaniu o 

stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za dany rok szkolny wraz z 

wynikami sprawdzianu również szkołę stowarzyszeniowa w Dytmarowie. 

 

Ad. 6 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – przedstawiła uchwałę Nr 490/2011 z 

dnia 13 września 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. – opinia 

pozytywna (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag przystąpiono do omawiania kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska - przedstawiła informację o swojej 

pracy pomiędzy sesjami.  

„Ostatnia sesja odbyła się 29 sierpnia br. od tego okresu do Biura Rady wpłynęły następujące 

pisma; 

- w dniu 2 września 2011 od Wojewody Opolskiego z zapytaniem, czy podjęta zostanie 

inicjatywa uchwałodawcza w celu wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały Rady Gminy 

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

podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, polegającym na nie uzgodnieniu jej projektu z 

właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  
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- w dniu 2 września 2011 odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, w której poinformował, że 

uchwała w sprawie uchylenia w/w uchwały podjęta zostanie przez radę na najbliższej sesji      

( projekt uchwały głosowany będzie na dzisiejszej sesji) 

- w dniu 5 września 2011 Komenda Policji w Prudniku – dot. organizacji ruchu na drodze 

powiatowej Prudnik-Skrzypiec – wyjaśnienie, iż Komenda Policji nie udzielała żadnej 

pisemnej informacji Starostwu Powiatowemu w Prudniku o ilości zdarzeń drogowych na 

wymienionym skrzyżowaniu. 

- w dniu 9 września 2011r. - Elektrownie Wiatrowe Lubrza, informujące o braku akceptacji 

proponowanych rozstrzygnięć wójta co do planu miejscowego dot. podziału obszaru gminy 

pomiędzy firmy konkurencyjne dla rozmieszczenia elektrowni wiatrowych.  (kolejne pismo). 

- w dniu 9 września 2011r. – pismo  RIO w Opolu -  wystąpienie pokontrolne z 

przeprowadzonej w dniach 08.08.2011r. do 19.08.2011r. doraźnej kontroli wybranych 

zagadnień gospodarki finansowej Gminy za 2011r. 

- w dniu 15 wrzesień 2011r. - pismo RIO  opinia o przebiegu wykonania budżetu za I 

półrocze 2011r. 

- w dniu 26 wrzesień 2011r. pismo  Wojewody Opolskiego – dot. Programu Odnowy Wsi, z 

prośbą o rozważenie wystąpienia o odznaczenie państwowe dla osób, które swoim 

zaangażowaniem i uzyskanymi efektami pracy na rzecz społeczności lokalnej zasłużyły na 

takie uhonorowanie. 

- w dniu 29 września 2011r. - Zarządu Powiatu Prudnik odpowiedź na pismo Rady Gminy 

Lubrza z dn. 11.08.2011r. dot. sprzeciwu podjęcia przez powiat prudnicki procedury 

pozbawienia drogi ul. Wolności w Lubrzy kategorii drogi powiatowej. Zarząd Powiatu 

informuje, iż procedura jest już w toku, dlatego też przebudowa w/w drogi nie jest ujęta w 

planie. Ponadto w piśmie wskazane są przeprowadzone prace remontowe dróg powiatowych 

znajdujących się na terenie gminy Lubrza. 

- w dniu 4 październik 2011r. - pismo Zarząd Dróg Wojewódzkich wnosi o podjęcie uchwały 

w sprawie zniesienia pomnika przyrody – aleja lipowa, z lewostronnego szpaleru drzew 

rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Dobroszewice – Lubrza. 

Przedmiotowe drzewa ze względu na bardzo zły stan zdrowotny zagrażają bezpieczeństwu 

ruchu drogowego i kwalifikują się do niezwłocznego usunięcia. 

- w dniu 5 października 2011r. - pismo Wojewody Opolskiego – rozstrzygnięcie nadzorcze do 

uchwały Rady Gminy Lubrza nr VII/59/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nabycia 

nieruchomości przez Gminę Lubrza – z powodu istotnego naruszenia prawa.   
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- w dniu 7 października 2011r. – pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku – o 

wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia, 

przesłanych do w/w urzędu za rok 2010. 

 

Sprawy pozostałe: 

W dniu 31 sierpnia br. uczestniczyłam w sesji Rady Powiatu Prudnik. 

Ponadto gościłam na dożynkach wojewódzkich w Praszce gdzie kobiety z Koła Gospodyń 

Wiejskich Lubrza otrzymały 5 wyróżnienie w konkursie koron żniwnych ( czyli jakby 5  

miejsce na około 40 koron żniwnych). 

 

W każdy czwartek pełniłam dyżur w Biurze Rady . 

Do wiadomości podaję aktualne godziny pełnienia dyżurów - w dalszym ciągu jest to 

czwartek ale w godz. 13.00 do 15.00”.  

 

Na prośbę radnego – Zenona Drabika – odczytane zostało pismo Wojewody Opolskiego z 

dnia 26 wrzesień 2011r. – dot. Programu Odnowy Wsi, z prośbą o rozważenie wystąpienia o 

odznaczenie państwowe. 

 

Na prośbę radnej – Joanny Kubatek – odczytane zostało pismo Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dn. 9 września br. - wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w 

dniach 08.08.2011r. do 19.08.2011r. kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy. 

 

Ad. 8 

Informację o pracy Wójta Gminy między sesjami przedstawił Zastępca Wójta Gminy Lubrza – 

Krzysztof Barwieniec. 

„Od ostatniej sesji Wójt Gminy wydał  25 zarządzeń dotyczących : 

1. ZARZĄDZENIE nr 0050.59.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy Lubrza, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 

okres I półrocza 2011r. 

2. ZARZĄDZENIE nr 0050.60.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie  wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r. 

3. ZARZĄDZENIE nr 0050.61.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.  w sprawie wprowadzenia 
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zmian w planie finansowym na 2011r. 

4. ZARZĄDZENIE nr 0050.62.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.  w sprawie wyznaczenia 

siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Lubrza. 

5. ZARZĄDZENIE nr 0050.63.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia 

Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego - dla celów 

głosowania korespondencyjnego wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z 

siedzibą w Lubrzy. 

6. ZARZĄDZENIE nr 0050.64.2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.w sprawie wskazania 

placówki oświatowej właściwej do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. 

WOP w Dytmarowie. 

7. ZARZĄDZENIE nr 0050.65.2011 z dnia 06 września 2011r. w sprawie ustanowienia 

urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Lubrza na pełnomocnika do spraw wyborów 

powołany został Pan Krzysztof Barwieniec - Zastępca Wójta. 

8. ZARZĄDZENIE nr 0050.66.2011 z dnia 6 września 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r. 

9. ZARZĄDZENIE nr 0050.67.2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian budżetu 

gminy Lubrza na 2011r. 

10.  ZARZĄDZENIE nr 0050.68.2011 z dnia 12 września 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. 

11. ZARZĄDZENIE nr 0050.69.2011 z dnia12 września 2011r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. 

12. ZARZĄDZENIE nr 0050.70.2011 z dnia 12 września  2011r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na 2011r. 

13. ZARZĄDZENIE nr 0050.71.2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie ustanowienia 

koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Lubrza w 

związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011r. 

14. ZARZĄDZENIE nr 0050.72.2011 z dnia 19 września  2011r. w sprawie ustanowienia 

operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lubrza dla 
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przeprowadzenia z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 

15. ZARZĄDZENIE nr 0050.73.2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania 

obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 

października 2011r. 

16. ZARZĄDZENIE nr 0050.74.2011 z dnia  22 września 2011r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubrzy. 

17. ZARZĄDZENIE nr 0050.75.2011 z dnia26 września  2011r. w sprawie ustalenia cen na 

drewno opałowe i tartaczne pochodzące z lasów i działek komunalnych Gminy Lubrza. 

18. ZARZĄDZENIE nr 0050.76.2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany składu 

osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Prężynce. 

19. ZARZĄDZENIE nr 0050.77.2011 z dnia 26 września 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w planie finansowym na 2011r. 

20. ZARZĄDZENIE nr 0050.78.2011 z dnia 06 października 2011r. w sprawie zmian 

budżetu gminy Lubrza na 2011r. 

21. ZARZĄDZENIE nr 0050.79.2011 z dnia 06 października 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. 

22. ZARZĄDZENIE nr 0050.80.2011 z dnia 10 października 2011r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

23. ZARZĄDZENIE nr 0050.81.2011 z dnia 10 października 2011r. w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów. 

24. ZARZĄDZENIE nr 0050.82.2011 z dnia 14 października 2011r. w sprawie zamiany 

nieruchomości. 

25. ZARZĄDZENIE nr 0050.83.2011 z dnia 14 października 2011r w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2011r. 

 

Ad. 9 

Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. 
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- Zastępca Wójta – Krzysztof Barwieniec - odczytał informację przesłaną przez Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Prudniku – o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 

rok 2010 osób zobowiązanych do ich złożenia Wójtowi Gminy, tj. Zastępca Wójta, Skarbnik 

Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownicy Zakładów i jednostek budżetowych, oraz osób 

zobowiązanych do ich złożenia Wojewodzie Opolskiemu – tj. Wójt Gminy, Przewodnicząca 

Rady Gminy.  

Nie podjęto żadnych działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. 

 

W dalszej części obrad sesji informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych 

radnych za rok 2010 – przedstawiła – Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska. 

 

„Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym, 

radny jest zobowiązany do składania rocznego oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest przyjmowania w/w oświadczeń, analiza oraz 

przesłanie drugich egzemplarzy właściwemu urzędowi skarbowemu tj. do Urzędu 

Skarbowego w Prudniku. 

Oświadczenia majątkowe z wysokości osiągniętego dochodu za rok 2010 wszyscy 

radni złożyli w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2011 roku w dwóch 

egzemplarzach wraz z wraz z dwiema kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w 

2010r. (PIT 37). 

 Radni prowadzący działalność rolniczą, zamiast kopii PIT – 37 złożyli stosowne 

oświadczenie, z którego wynika, że nie składają w urzędzie skarbowym zeznania z wysokości 

osiągniętego dochodu (dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie podlegają 

ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Porównano złożone oświadczenie majątkowe radnych z pierwszymi oświadczeniami 

złożonymi w terminie 30 dni po zaprzysiężeniu.  

W trakcie szczegółowej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Podane przez radnych dane są zgodne z prawdą. Każda z rubryk została wypełniona w 

sposób zupełny. Wyraźnie określona została przynależność poszczególnych składników 

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego 

małżonków. 

Na wszystkich stronach oświadczenia oraz załącznikach umieszczono parafki. 

Szczegółowa analiza oświadczeń majątkowych radnych znajduje się w Biurze Rady”. 
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Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy – przedstawiła informację nadesłaną przez Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Prudniku – o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

radnych za rok 2010 – (pierwsze oświadczenie na dzień objęcia mandatu oraz na dzień 

31.12.2011r.) – informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z prośbą, aby przed 

kolejnym terminem składania oświadczeń majątkowych, przesłać radnym kserokopię 

informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

 

Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska - poinformowała, że w dniu 31 grudnia 

2011r. upływa kadencja ławników do sądów powszechnych wybranych w roku 2007.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych - Rada 

Gminy winna dokonać wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu 

Pracy przy Sądzie Rejonowym w Nysie na kolejną kadencję 2012 - 2015. Termin ten upływa 

z dniem 31 października br. 

 Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Gminy Lubrza wybór 4 ławników : 

- do Sądu Rejonowego w Prudniku – 2, oraz do Sądu Pracy działającego przy Sądzie 

Rejonowym w Nysie - 2 

Wyboru ławników dokonuje się w trybie głosowania tajnego. 

 

Ponadto poinformowała, że w tej sprawie Rada Gminy powołała Zespół do opiniowania 

zgłoszeń kandydatów na ławników. Następnie zwróciła się z prośbą do przewodniczącego 

Zespołu – Michała Iżyka o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach – opinia stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska - przypomniała, że w pierwszej 

kolejności Rada Gminy dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku. 

 Przed  przystąpieniem do głosowania Rada Gminy winna powołać Komisję Skrutacyjną, 

która przeprowadzi tajne wybory i w związku z tym zwróciła się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.  
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Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku :  

1. Zenon Drabik ( wyraził zgodę), 

2. Brygida Hoppe ( wyraziła zgodę), 

3. Leszek Srębacz (wyraził zgodę). 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

 

Wobec powyższego przewodnicząca obrad sesji – poddała pod głosowanie proponowany 

skład Komisji Skrutacyjnej.  

Skład Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w 

Prudniku został przyjęty jednogłośnie ( głosowało 15 radnych). 

1. Zenon Drabik,  

2. Brygida Hoppe,  

3. Leszek Srębacz.  

 

Przewodnicząca obrad sesji ogłosił 10 – cio minutową przerwę w celu ukonstytuowania się 

komisji i przygotowania kart do głosowania. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Skrutacyjnej, radnemu – Leszkowi Srębaczowi, który objaśnił zasady głosowania.  

1. Głosujemy poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce obok nazwisk 2 

kandydatów.  

2. Postawienie znaku X w dwóch lub więcej kratkach przy nazwisku 1 kandydata 

powoduje nieważność głosu. 

3. Nie zakreślenie żadnej kratki przy nazwiskach kandydatów powoduje nieważność 

głosu. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty i przeprowadzili tajne głosowanie. Do czasu 

ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu ogłoszono przerwę w obradach. 

 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Leszek Srębacz - odczytał 

protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania. Kandydaci otrzymali następującą 

liczbę głosów :  
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1. EWA PIETRZAK  : „za” - 15 

2. JÓZEF PIECHOTA  :  „za” - 15 

i wybrani zostali na ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2012 – 2015.      

( głosowało 15 radnych) 

 

 Dalszej części obrad sesji przystąpiono do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Pracy, 

działającego przy Sądzie Rejonowym w Nysie ( zgłoszona została jedna kandydatura) 

 

Radni „jednogłośnie” głosowali aby skład osobowy Komisji Skrutacyjnej pozostawić bez 

zmian ( tj. Leszek Srębacz, Zenon Drabik, Brygida Hoppe). 

 

Ogłoszono przerwę w obradach, w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do 

głosowania. 

 

Po przerwie prowadząca obrady – Elżbieta Szwadowska - udzieliła głosu Przewodniczącemu 

Komisji Skrutacyjnej, radnemu – Leszkowi Srębaczowi, który objaśnił zasady głosowania.  

1. Głosujemy poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce obok nazwiska 

kandydata. 

2. Postawienie znaku X w dwóch lub więcej kratkach przy nazwisku kandydata lub jego 

brak powoduje nieważność głosu. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty i przeprowadzili tajne głosowanie. Do czasu 

ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu ogłoszono przerwę w obradach. 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Leszek Srębacz - odczytał 

protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania. Kandydatka – Małgorzata 

Lewkowicz przy 15 głosach „za”, wybrana została na ławnika do Sądu Pracy, działającego 

przy Sądzie Rejonowym w Nysie na kadencję 2012-2015.  ( głosowało 15 radnych) 

 

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do Uchwały Nr VIII/67/2011 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz Sądu Pracy, działającego przy 

Sądzie Rejonowym w Nysie na kadencję 2012 – 2015, która przyjęta została przez Radę przy 

15 głosach „za” ( głosowało 15 radnych ). 
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Ad. 11 

Interpelacje radnych : 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił się z prośbą aby wystąpić do właściciela nieruchomości w 

Olszynce (Stadnina Koni w Prudniku) - z zapytaniem jak zamierza zagospodarować 

nieużytkowane budynki przy przystanku PKS (były spichlerz, stajnia), które zawalają się i 

zagrażają bezpieczeństwu.   

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza - zwróciła się z następującymi 

pytaniami : „Jakie zmiany kadrowe szykuje Wójt na rok 2012 w urzędzie. Ewentualne zmiany 

czego są przyczyną, jakie mają przynieść korzyści, czy przyniosą dodatkowe obciążenie 

finansowe dla Gminy Lubrza. 

 Jak Wójt zamierza wesprzeć Radę w obsługę radcy prawnego, gdyż dotychczasowa 

współpraca skutkuje niedociągnięciami, tj. wieloma odrzuconymi przez nadzór uchwałami.”  

Zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

Proszę o nie wymijające odpowiedzi. 

 

Ad. 12 i 13 

Podjęcie uchwał : 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska  – przedstawiła kolejno projekty 

uchwał : 

- Nr VIII/68/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 

28.06.2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.  

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

 

- Nr VIII/69/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy 

Lubrza. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że zwiększa się opłata abonamentu 
za wodomierz z kwoty 4.04zł (brutto) na 5,00zł (brutto). Ponadto obniża się opłatę za każde 
nowe przyłącze do sieci wodociągowej tj. na kwotę 180 zł netto ( poprzednio opłata – 15 q 
żyta). 
Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 
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- Nr VIII/70/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów 

z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że opłata za wywóz pojemnika 120 l 

wzrośnie z kwoty 13,60 zł ( brutto) na kwotę 14,29 zł ( brutto). VAT wynosi 8 %. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – zwróci się z zapytaniem, czy 

Zakład planuje zakup samochodu do wywozu nieczystości ciekłych? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, iż w przyszłym roku 

budżetowym okaże się, czy będzie można zakupić taki samochód. Świadczenie usług 

wywozu nieczystości płynnych jest kolejną usługą, jaką Zakład planuje świadczyć w 

najbliższej przyszłości. Planowane kolejne inwestycje wstrzymywane są przez zaległości od 

dłużników.  

 

- Zenon Drabik – radny – zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie gminy Lubrza są osoby, 

które płacą za wywóz odpadów komunalnych nie segregowanych. W jaki sposób monituje się 

segregację śmieci? 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że na terenie gminy Lubrza nie 

ma osób, które płacą za odpady nie segregowane. W zawartych umowach na wywóz odpadów 

jest zapis, w którym właściciel gospodarstwa domowego zobowiązuje się do ich segregacji. 

Poza tym Zakład na bieżąco prowadzi monitoring. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił się do sołtysa wsi Skrzypiec o przedstawienie informacji 

dot. nowych przedsięwzięć Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku w zakresie 

świadczenia usług. 

 

- Marek Mikołajczyk – sołtys wsi Skrzypiec – poinformował, że ZWiK Prudnik zainwestował 

środki finansowe na zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych o 

poj. 10 000l. Cena za 1 m3 nieczystości – 20 zł netto. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, że należałoby dobrze zastanowić się czy 

zasadnym będzie zakup takiego samochodu przez ZGKiM w Lubrzy, skoro na rynku 
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funkcjonuje już kilka firm konkurencyjnych. Poza tym w projekcie uchwały proponuje się 

cenę 23 zł ( netto) za 1 m3. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że projekt uchwały dot. wszystkich 

przedsiębiorców świadczących usługi wywozu nieczystości płynnych, którzy posiadających 

koncesję. Cena 23 zł ( netto) za 1 m3 jest to stawka maksymalna, jaka może być pobierana na 

terenie Gminy Lubrza. 

 

- Leopold Saska – radny – zwrócił uwagę, że lepiej byłoby podnieść opłatę za wywóz śmieci 

o wyższą kwotę np. do 15 zł, a nie jak to robi się dotychczas, tzn. co chwilę i to o stawki 

minimalnie (teraz o 0,69zł). 

 

- Elżbieta Szwadowska – Przewodnicząca Rady Gminy – zwróciła się z zapytaniem, w jaki 

sposób Zakład ściąga zaległości? 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że zaległości ściągane są przy 

pomocy komornika sądowego, firmy windykacyjnej ( obecnie ściąga należności z 68 umów), 

wydanych zostało łącznie ok. 600 upomnień. Dłużnikom wypowiadane są umowy za wywóz 

odpadów komunalnych ( 14), lub zakręcana jest woda. 

 

Od roku 2012 wejdzie w życie nowa ustawa o odpadach, która wprowadzi obligatoryjną 

opłatę zryczałtowaną za wywóz odpadów, tzw. podatek śmieciowy. 

Podatek śmieciowy zastąpiłby dzisiejsze opłaty za wywóz śmieci. Mieszkańcy w ramach tej 

opłaty będą mogli wyrzucać śmieci bez ograniczeń. Firma świadcząca usługi wywozu śmieci 

będzie wystawiała gminie fakturę za wykonane usługi. Takie rozwiązanie spowoduje, że 

problem ze śmieciami obciąży finansowo wyłącznie gminy. Firmy będą wybierane w drodze 

przetargu. Do przetargu będą mogły wystąpić Spółki prawa handlowego. Co oznacza, że 

Zakład musiałby przekształcić się w Spółkę. Ustalana przez gminę opłata za wywóz śmieci 

będzie uzależniona od zadeklarowanej przez gospodarstwo domowe liczby osób w 

mieszkaniu lub domu albo od powierzchni lokalu, albo od ilości zużytej wody.  

 

- Krzysztof Barwieniec – Zastępca Wójta – dodał, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku każdy właściciel nieruchomości lub najemca musi udokumentować, że śmieci 

przez niego wytworzone utylizowane są w sposób zgodny z prawem. 
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W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, przewodnicząca obrad sesji poddała pod 

glosowanie uchwałę Nr VIII/70/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi 

odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza, która przyjęta została przy 13 

głosach „za”, 1 – „przeciw” i 1 – „wstrzymującym się” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr VIII/71/2011  zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011. 
Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 
 

- Nr VIII/72/2011  w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Lubrza. 

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

 

- Nr VIII/73/2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od 
podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do 
wymiaru i poboru podatku. 
Uchwała przyjęta została „jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych). 

 

- Nr VIII/74/2011 sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

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

- Nr VIII/75/2011 w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2011 rok.  

 

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

Komisjach wprowadzono dodatkowe zmiany. Wójt w dalszym ciągu prowadzi negocjacje z 

firmą wykonawczą zajmującą się obecnie przebudową drogi krajowej Prudnik – Trzebina       

(granica Państwa) w sprawie wykonania dodatkowo utwardzenia odcinka drogi gminnej         

( transportu rolnego) na odcinku od drogi krajowej do wsi Trzebina. Dlatego też zachodzi 

potrzeba przesunięcia wydatków pomiędzy działami tj. z Dz. 750 – gospodarka 

mieszkaniowa, rozdz. 70095, przesuwa się kwotę 30 000 zł do Dz. 600 – transport i łączność, 

rozdz. 60017- drogi wewnętrzne.   

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – dodał, że wykonanie utwardzenia w/w odcinka drogi      

( tj. ok. 130 mb) w chwili obecnej będzie dużo tańsze o ok. 20 000 zł, ponieważ odeszłyby 

koszty ściągnięcia specjalistycznego sprzętu budowlanego. Przy okazji budowania drogi 

krajowej dobrze byłoby wykorzystać taką szansę. Może udałoby się utwardzić drogę 



 22 

frezowiną, pozyskaną z przebudowywanej drogi. Aby wykonać cały odcinek drogi aż do wsi, 

Rada Sołecka w Trzebinie wyraziła zgodę na wykorzystanie środków planowanych w 2012r. 

w ramach Funduszu Sołeckiego.  

Uchwała przyjęta została przy 11 głosach „za” i 4 – „wstrzymujących się” ( głosowało 15 

radnych). 

 

- Nr VIII/76/2011 w sprawie zmian wieloletniej  prognozy finansowej.  

Uchwała przyjęta została przy 13 głosach „za” i 2 – „wstrzymujących się” ( głosowało          

15 radnych). 

- Nr VIII/77/2011 w sprawie podatku od środków transportowych. 

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

- Nr VIII/78/2011 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gminy Lubrza. 

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

 

- Nr VIII/79/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2012 roku. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Szwadowska – odczytała Komunikat Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października br. w sprawie średniej ceny skupu 

żyta za okres trzech kwartałów 2011r., która wynosi aż 74,18 zł za 1 decytonę (1 kwintal). W 

2010 r. wynosiła 37,64 zł. Cena ta ma znaczenie dla określenia stawek podatku rolnego. W 

podatku rolnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą Rada Gminy może obniżyć górną stawkę, 

ale nie może jej podnieść. Jednakże obniżając cenę 1 q żyta, gmina ponosi tego 

konsekwencje. Skutki obniżenia podatku traktowane są jako dochód Gminy. Na podstawie 

dochodu gminy naliczana jest subwencja wyrównawcza. Jeśli gminę stać na obniżenie 

podatku to niższa będzie subwencja. 
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Temat by szczegółowo analizowany na posiedzeniach komisji, analizowano skutki obniżenia 

ceny 1 q żyta. Obniżenie stawki o 1zł  spowoduje obniżenie dochodu gminy o kwotę 22 000zł, 

natomiast obniżka o 5 zł spowoduje zmniejszenie dochodów o 110 000 zł ( według wyjaśnień 

P. Skarbnik jest to kwota równoważna planowanej kwocie Funduszu Sołeckiego). 

 

Radni większością  proponowali obniżyć cenę 1 q żyta do kwoty 69,00 zł.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem, czy są inne propozycje odnoście 

ustalenia ceny 1 q żyta.  

W związku z tym, że nie zgłoszono innych propozycji projekt uchwały  Nr VIII/79/2011 w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2012 roku, poddany został pod głosowanie, który przyjęty został przy 13 głosach 

„za” i 2 – „wstrzymujących się”. 

  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 

- Ustawowy skład Rady Gminy – 15,  

- Faktyczny stan Rady Gminy – 15, 

- Liczba radnych obecnych na sesji - 15 

Podjęte w p. 13 porządku obrad uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 14 

Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono interpelacji na Sesji w dniu 29 sierpnia 2011r. 

 

Ad. 15 

- Brygida Hoppe – radna – zwróciła się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w związku z 

wydanym Zarządzeniem Wójta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2011r. 

Co to za kredyt i na jaką kwotę? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, że jest to kredyt planowany w budżecie na rok 

2011, jeszcze za poprzedniego Wójta na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Planowana w 

budżecie kwota kredytu to 654 164zł, prawdopodobnie ta kwota będzie mniejsza. 
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Wystąpiliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o planowanym 

zaciągnięciu kredytu – opinia pozytywna. Przetarg na udzielenie kredytu został już 

ogłoszony. 

 

- Skarbnik Gminy – Maria Mikołajów – wyjaśniła, że w roku 2010 był zaciągnięty kredyt na 

kwotę 2 200 000 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Spłata kredytów planowana jest na 

do końca 2019 roku. Zgodnie ze zmienioną ustawą o finansach publicznych gminy nie mogą 

już zaciągać kredytu na wydatki bieżące, tylko na spłatę wcześniejszych kredytów oraz 

wydatki majątkowe (inwestycje). Planowany kredyt nie był wcześniej zaciągany aby 

dodatkowo nie zwiększać odsetek. Przetarg na udzielenie kredytu został już ogłoszony, w 

najbliższą środę nastąpi otwarcie ofert. Na koniec grudnia okaże się jaka wysokość kredytu 

będzie potrzebna, prawdopodobnie mniejsza niż zakładał plan. 

 

- Michał Iżyk – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa oddania do użytku 

budynku komunalnego Nr 87 (przy granicy państwa) w Trzebinie. Przebywający tam 

lokatorzy w dalszym ciągu nie są zobowiązani do płacenia czynszu. 

Poza tym ostatnia akcja informowania mieszkańców o podejrzeniu skażenia wody nie 

była przeprowadzona prawidłowo. Komunikat przekazany był zdecydowanie za późno. 

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – poinformował, że lokatorzy, którzy otrzymali 

przydział mieszkania w budynku nr 87 w Trzebinie, na własny koszt przeprowadzili prace 

adaptacyjne lokali. Odbiór budynku nie może być dokonany do czasu przyłączenia energii 

elektrycznej oraz odbioru technicznego. Zakład energetyczny przyznał, iż popełnił błąd 

proceduralny. Dokumentacja projektowa wykonania przyłącza energii elektrycznej zlecona 

została firmie z Opola. Nie wszystkie sprawy zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami, 

ponieważ nie było zgody właściciela działki przyległej (Wspólnota Mieszkaniowa) na 

dokonanie przyłączenia linii energetycznej przez jego działkę. Projektant sfałszował 

dokumenty. 

Procedurę trzeba było rozpocząć na nowo, prawdopodobnie do dnia 15 listopada br. przyłącz 

energii będzie już wykonany. Dopiero po dokonanym odbiorze wszystkich prac będzie można 

podpisać z lokatorami umowy najmu. Po zakończeniu całej procedury ZGKiM w Lubrzy na 

pewno wystąpi do Zakładu Energetycznego o odszkodowanie za poniesione straty. 
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Natomiast jeżeli chodzi o procedury powiadamiania mieszkańców o podejrzeniu zagrożenia 

zanieczyszczenia wody – nie było możliwości powiadomienia mieszkańców przez urządzenie 

głośnomówiące. W najbliższym czasie takie urządzenie zostanie przez Zakład zakupione, aby 

nie być zależnym od sprzętu znajdującego się w urzędzie. Każde tego rodzaju zdarzenie daje 

wskazówki postępowania na przyszłość. 

 

- Michał Szkwarek – radny – zwrócił się z zapytaniem, jak to jest, że rodzina, która posiada 

dom w Trzebinie otrzymała przydział lokalu mieszkalnego ?   

 

- Arkadiusz Winnik – dyr. ZGKiM w Lubrzy – wyjaśnił, że rodzina w Trzebinie otrzymała 

przydział lokalu mieszkalnego w 2009r. ponieważ została dotkliwie poszkodowana przez 

powódź. Dom został tak zniszczony, że nie nadawał się do ponownego zamieszkania. Taką 

decyzję podjął poprzedni Wójt Gminy. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy 

odbył się już ponowny przegląd powykonawczy remontowanej drogi powiatowej Prudnik – 

Krzyżkowice z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego Prudnik oraz firmy 

wykonawczej? Czy był poproszony przedstawiciel z naszej gminy? 

 

- Wójt Gminy – Mariusz Kozaczek – wyjaśnił, że taka informacja nie była przekazywana do 

tut. urzędu. 

 

- Krzysztof Sobstyl – Wiceprzewodniczący Rady Gminy – złożył WNIOSEK aby Starostwo 

Powiatowe Prudniku wcześniej poinformowało o terminie ustawiania płotków śniegowych 

przy drodze powiatowej w Krzyżkowicach, aby można było przygotować siatkę. 

 

- Marian Gul – dyr. GOKSiR w Lubrzy – poinformował, ze w dniu 21 października br. odbył 

się III Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Prudnickiego. Z terenu gminy 

Lubrza do Zarządu wybrane zostały następujące osoby tj.: 

- P. Andrzej Karmelita – członek Zarządu 

- Ryszard Mikołajów – Skarbnik Zarządu, 

- Marian Gul – Sekretarz Zarządu, 

oraz 

- Zbigniew Światłowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
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Ponadto zaprosił wszystkich obecnych na święto Św. Marcina ( patrona dzieci), które 

organizowane będzie w Krzyżkowicach w dniu 10 listopada br. oraz w Lubrzy w dniu           

11 listopada br. 

 

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. 1330. 

 

 

WNIOSKI : 

1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego Prudniku o powiadomienie radnego - P. 

Krzysztofa Sobstla o planowanym terminie ustawiania płotków śniegowych przy 

drodze powiatowej w Krzyżkowicach, aby wcześniej mógł przygotować i wydać 

siatki firmie wykonawczej. 

 

 

Protokołowała :                                                                                  PRZEWODNICZĄCA 

Alina Woehl          Rady Gminy Lubrza 

           Elżbieta Szwadowska 

         

 

 

 


