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Protokół  nr XV/2012 
obrad XV sesji Rady Gminy Lubrza 
odbytej w dniu 14 września 2012r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy 
 
 
 

Ad. 1 Otwarcie sesji. 
 
O godz. 1005  Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza – Elżbieta Szwadowska powitała 
przybyłych i otworzyła obrady XV sesji Rady Gminy Lubrza. 
 
Ad.2 Sprawy organizacyjne 
 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, na 14 osobowy 
skład Rady, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 
Następnie stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami 
uchwał. Prowadząca obrady poinformowała, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmian 
do porządku obrad. Należy wprowadzić informację o wynikach kontroli realizacji zadań 
gospodarczych w sołectwach, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
W wyniku przegłosowania, zmiana została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie. 
Druga zmiana dotyczyła wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 7 w 
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na 
lata 2012 – 2016. 
W zarządzonym głosowaniu nad drugą zmianą oddano 13 głosów za wprowadzeniem ww. 
uchwały do porządku obrad, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 
Listy obecności radnych, zaproszonych gości stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu. 
W sesji nie wziął udziału Radny Leszek Srębacz. 
Obsługę prawną sesji prowadził Aplikant radcowski Marcin Januszewski. 
 
Ad. 3  Przyjęcie protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2012r. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół był wyłożony do wglądu przed sesją i 
zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu oddano 13 głosów, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było.  

 
Ad. 4  Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji. 
 
Informacja pisemna przesłana przez Komendanta Powiatowego Policji stanowi załącznik nr 3 
do protokołu. W zastępstwie Komendanta informację przedstawił I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Prudniku. 
Do przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji skierowano następujące pytania: 
Sołtys wsi Dytmarów Jolanta Dumańska-  

1) Od jakiegoś czasu jest poruszana sprawa postawienia lustra przy wyjeździe drogą ze 
Skrzypca na drogę Dytmarów – Prudnik, temat był maglowany, jednak decyzja była 
odmowna z uwagi na małą ilość kolizji. My mieszkańcy wiemy, że tych stłuczek było 
dużo więcej i gdyby Policja mogła nam w tej sprawie pomóc mieszkańcy byliby 
wdzięczni. 
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2) Przez Dytmarów jeżdżą mieszkańcy z Czech i nie zważają na ograniczenie prędkości 
w terenie zabudowanym, stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci. 

Zastępca Komendanta zapewnił, że przyjrzy się sprawom i za pośrednictwem Naczelnika 
Wydziału Prewencji Sołtys otrzyma informację co w tych sprawach można zrobić. 
Radny Zenon Drabik dodał do drugiego pytania, że temat jest drążony kilka lat, naświetlano 
go Komendantowi Policji w czasie poprzedniej wizyty, Pani Kaweckiej – Naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Prudniku, radny stwierdził, że widział 
osobiście kilka stłuczek i widział, że Policja była na miejscu stłuczek. 
Radny poruszył też temat skrzyżowania drogi Dytmarów – Prudnik z drogą Lubrza-Jasiona 
Wskazują, że przyczyną wielu kolizji jest źle zaprojektowany i wbudowany krawężnik 
okalający plac przy przystanku. Jadąc z Krzyżkowic widać po prawej stronie wyciągnięty 
głęboko w jezdnię  krawężnik, który też był przyczyną stłuczek. Te dwie sprawy nie wiążą się 
z wielkimi kosztami. 
W tych sprawach zabrał też głos radny powiatowy. Poinformował, że zgłaszał interpelację w 
sprawie lustra na sesji Rady Powiatu i podano dwa powody nie postawienia lustra na 
wyjeździe ze Skrzypca. Pierwszy opinia Komendanta Policji o braku tak dużego zagrożenia, 
które uzasadniałoby postawienie lustra, drugi – 2 przypadki stłuczenia  tego typu luster (dość 
kosztownych) umieszczanych w terenach oddalonych od zabudowy. 
W sprawie krawężnika na skrzyżowaniu drogi do Jasiony z drogą do Prudnika, również złożył 
interpelację (na ostatniej sesji). Przedstawiciele Powiatu jako odpowiedzialnego za ten temat 
wskazują Rejon Dróg Wojewódzkich, głównego wykonawcę. Prosty zdaniem radnego zabieg 
przełożenia 1m krawężnika wymaga zmiany całego projektu i wielu innych złożonych 
czynności, które dla przeciętnego śmiertelnika wydają się śmieszne. W tej chwili Powiat 
negocjuje z wykonawcą czy zgodzi się na przebudowę tej drogi. 
W sprawie lustra głos zabrał też Wójt Gminy, stwierdził, że poparcie sprawy przez Policję 
przekona Starostwo do decyzji o postawieniu lustra. 
Sołtys Słokowa zwróciła się do Zastępcy Komendanta Policji z prośbą o interwencję w 
sprawie wycięcia zakrzewień  przy drodze wyjazdowej ze Słokowa. Podała, że 12 czerwca br. 
zgłosiła temat do Starostwa,  zgłaszała sprawę również na sesji  RG Lubrza w dniu 
27.06.2012r., interweniowała 2 razy w okresie letnim, jednak do tej chwili wycięcia nie 
dokonano. Zastępca Komendanta obiecał oddzwonić do Pani Sołtys i poinformować o stanie 
sprawy. 
Radny Stanisław Aleksandrowicz zgłosił sprawę zapadniętej płyty betonowej na ulicy 
Wolności w Lubrzy przy posesji P.Korneckiego nr 37, zagrażającej  bezpieczeństwu 
jeżdżących tamtędy pojazdów, zwłaszcza po prawej stronie drogi jadąc z Urzędu Gminy w 
kierunku Prudnika. W czasie opadów deszczu w tym miejscu przejeżdżające samochody 
rozpryskują wodę  na przechodzących pieszych. Wójt Gminy nadmienił o wypadku jaki miał 
miejsce przy podobnym uszkodzeniu drogi w okolicach Głogówka.  
Dyrektor GOKSiR – Sołtys Krzyżkowic dodał do zgłoszenia problemu szybkiej jazdy 
obywateli Czech przez Dytmarów, że wśród samochodów przejeżdżających przez Dytmarów  
liczniejsze są samochody na polskich tablicach w związku z remontem mostu w Racławicach 
Śl. pojazdy z Głubczyc skracają sobie drogę. 
Radny M. Iżyk stwierdził, że ograniczenie prędkości w alei lipowej do 60 km/godz. 
skierowane do samochodów ciężarowych jest maszynką do robienia pieniędzy, podobna aleja 
jest w okolicach Dzikowa i tam nie jest potrzebne ograniczenie prędkości. 
Zastępca Komendanta Policji odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Iżyka powiedział, ze 
na podstawie prywatnych spostrzeżeń poczynionych w czasie 10 letniego okresu dojeżdżania 
do pracy w Opolu uważa ograniczenie za potrzebne z powodu zapewnienia bezpieczeństwa 
rowerzystom. Naczelnik Wydz. Prewencji dodał, że droga jest wąska i w razie zagrożenia nie 
ma możliwości ucieczki samochodem na pobocze ze względu na drzewa. 
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Na koniec radny Zenon Drabik zgłosił prośbę o to, aby patrole Policji jeździły po 22.00 i 
sporadycznie sprawdzały jak zachowuje się młodzież szkolna. Zastępca Komendanta zachęcał 
do zgłaszania interwencji do Komendy i deklarował podejmowanie działań prewencyjnych w 
ich wyniku. Naczelnik Wydziału Prewencji zaproponował radnemu podanie do Komendy 
wykazu miejsc zagrożonych. Wówczas patrole obejmą je szczególnym nadzorem. 
 
Ad. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 
2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 
 
Prowadząca obrady poprosiła o zabranie głosu Prezes Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju 
Szkoły w Dytmarowie – mgr Annę Tuła – Nowacińską. 
Prezes Stowarzyszenia podała, że: 
Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę w Dytmarowie jest Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Szkoły w Dytmarowie. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych Wójta Gminy 
Lubrza, nastąpił 29.06.2011r. Tego samego dnia nadano Szkole w Dytmarowie uprawnienia 
szkoły publicznej. 
W celu wyjaśnienia nieporozumień narosłych wokół Szkoły w Dytmarowie, Prezes 
Stowarzyszenia poinformowała zebranych, że Szkoła działa w oparciu o system oświaty, 
dzieci uczą się z takich samych podręczników, zatwierdzonych przez MEN, pracują na 
identycznych programach nauczania, liczba godzin zajęć lekcyjnych czy liczba lat nauki jest 
taka sama jak w szkole prowadzonej przez gminę. Nauczyciele i pracownicy obsługi pracują 
na zasadach określonych w kodeksie pracy. Obowiązuje ich 40 godzinny tydzień pracy. 
Tygodniowy wymiar zajęć lekcyjnych nauczycieli wynosi 22 godz., pedagoga szkolnego -26 
godz. Pozostałe godziny (z 40 godz. tygodniowo) przeznaczone są na organizowanie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia wychowawcze, zajęcia opiekuńcze, samokształcenie 
nauczycieli, doskonalenie zawodowe oraz inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 
W zeszłym roku do Szkoły uczęszczało 62 uczniów, zatrudnionych w szkole było 15 osób w 
przeliczeniu na etaty – 8,80, ( w tym 1 cały etat, 1 etat uzupełniony godzinami  
dyrektorskimi,), liczba pracowników obsługi i administracji – 4 osoby tj.2,75 etatu.  
Pedagoga szkolnego zatrudniono na 4 godziny tygodniowo, działa świetlica i biblioteka w 
ramach godzin prac nauczycieli. 
Status zawodowy nauczycieli: dyplomowanych -10, mianowanych -2, kontraktowych -3. 
Wynik sprawdzianu po szóstej klasie jest bardzo wysoki, przewyższa wynik osiągnięty w 
gminie i w województwie. Pokazuje na jakim poziomie pracuje szkoła. 
Sukcesy Szkoły: 2 uczniów dostało stypendium Wójta Gminy Lubrza, stypendium dyrektora 
szkoły za wyniki w nauce, stypendium dyrektora szkoły za wyniki sportowe, odbyły się 
konkursy przedmiotowe, tematyczne (wyniki znajdują się na stronie internetowej szkoły). 
Język niemiecki, realizowany jest jako język mniejszości, uczniowie uczestniczyli w wielu 
konkursach związanych z językiem niemieckim ( recytatorski, plastyczny, ekologiczny). 
Organizowano konkursy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, z Policją, Turniej 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i in. 
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wartości w sporcie” była Ola 
Bartoszewska.  
Julia Cholewińska, Magdzia Hajost, Kamil Brutanek – dzieci były na przepięknym festynie w 
Opolu, podsumowującym konkurs „Król Maciuś I” organizowanym przez Marszałka 
Województwa Opolskiego w związku z rokiem Korczakowskim.  
Sukcesy sportowe: w biegach przełajowych, piłce nożnej chłopców jak i dziewcząt, skoku 
wzwyż, tenisie stołowym. 
Organizowane są uroczystości szkolne, pasowanie pierwszaka, pomoc w organizacji dożynek, 
sadzenie lasu, Dzień Edukacji Narodowej, przygotowanie razem z mniejszością niemiecką 
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uroczystości pod pomnikiem w Dytmarowie, Święto Niepodległości, Dzień otwarty szkoły, 
Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe, jasełka, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego. 
Współpracują z Uniwersytetem w Bamberg z Niemiec. Realizowali innowację pedagogiczną: 
„Bezpiecznie w domu, szkole, na drodze”, w tym roku będzie realizowana innowacja 
językowa. 
Współpracują z organami samorządu terytorialnego, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 
Krzyżkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Lubrzy, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Nadleśnictwem, PTTK, 
Komendą Policji, Państwową Inspekcją Pracy, Sanepidem, Towarzystwem Mniejszości 
Niemieckiej, Uniwersytetem w Bambergu, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, 
Towarzystwem Mniejszości Niemieckiej w Bonn, Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w 
Skrzypcu, Parafiami w Dytmarowie i w Wierzchu, Przedszkolem w Dytmarowie, Trzebinie i 
Nowym Browińcu, z Panią Sołtys w Dytmarowie, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Radą 
Rodziców. 
W szkole realizowane są projekty: „Szkoła bez przemocy”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, 
„Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczny pierwszak”, „Oswajamy sztukę „ 
warsztaty rzeźbiarskie i warsztaty zawodoznawcze. 
Bazę szkoły stanowią 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, pracownia językowa, sala 
gimnastyczna, siłownia, miejsce zabaw, świetlica, kuchnia, stołówka, gabinet pedagoga, 
gabinet pielęgniarki szkolnej, boisko asfaltowe przy szkole i w odległości 50m boisko 
trawiaste. 
Zakupili meble i krzesełka do klas IV – VI oraz za środki sponsorskie (od P. Bilskiego) do 
klas I-III. 
Zakupili meble do sekretariatu, do pokoju nauczycielskiego, do gabinetu dyrektora, w 
szatniach uczniowie mają szafki, sprzęt komputerowy i do prac biurowych, laptopy i netboki 
do prac na lekcji, pracownię językową, przedmiotowe pomoce naukowe, programy 
komputerowe, gry dydaktyczne, świetlicowe, książki do biblioteki, sprzęt sportowy. 
Pomalowali klasy i inne pomieszczenia szkoły, wyremontowali ścianę w sali gimnastycznej, 
wymienili drzwi do szkoły od strony kuchni, wymienili drzwi do pomieszczeń szkolnych, 
naprawili podłogi na korytarzach, odnowili ściany, naprawili instalację elektryczną, 
wymienili pokrywę studni. Przeszli przez dwie kontrole, Kuratorium w Opolu i z Urzędu 
Gminy w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Radny M. Iżyk zapytał o bolączki, z jakimi boryka się szkoła. Prezes A. Tuła – Nowacińska 
odpowiedziała, ostatnio pojawił się problem z dowozem dzieci z Trzebiny, ale liczy, że 
zostanie on szybko rozwiązany, natomiast główną bolączką jest wiele nieścisłości w zakresie 
prawa, których nikt nie potrafi właściwie zinterpretować. 
Wójt Gminy podkreślił osiągnięcia szkoły i w zakresie wyników nauczania jak też rozwoju 
bazy. Przypomniał o materiale zamieszczonym w Tygodniku Prudnickim, który pokazywał 
obie szkoły Gminy Lubrza na tle powiatu i stwierdził, że Gmina Lubrza ma bardzo dobre 
szkoły. 
Prezes Stowarzyszenia dodała, że powinniśmy zrobić wszystko, aby dzieci nie odpływały z 
naszej gminy a nawet zachęcić rodziców dzieci z Prudnika. Dzieci nie chcą wychodzić ze 
swojego środowiska, które jest mu bliskie. 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 
2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przedstawiła Sekretarz 
Gminy – Wioletta Astramowicz – Ceglarz. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Wójt Gminy odniósł się do informacji przedstawionej przez Sekretarz Gminy w szczególności 
do danych dotyczących Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy i stwierdził, że sytuacja jest 
bardzo dobra. 



 5 

Radny Andrzej Kałuża zapytał Wójta Gminy o to, na jakim etapie jest rozwiązywanie 
problemu związanego z dojazdem dzieci z Trzebiny do szkoły w Dytmarowie. 
Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał z przewoźnikiem nie oczekując deklaracji na 
angażowanie w dowóz drugiego autobusu. Rozmowa skończyła się niczym i jest to 
zrozumiałe.  
Radny Michał Iżyk zapytał czy rozpatrywano możliwość zmiany rozkładu jazdy autobusów 
dowożących dzieci do placówek oświatowych. Wójt Gminy stwierdził, że zorganizowanie 
dowozu do wszystkich placówek i pogodzenie tego z możliwościami finansowymi to jest 
duże wyzwanie i ufa w tym względzie doświadczeniu Zastępcy Wójta Gminy i Pani Ewy 
Skokuń. Jeżeli cokolwiek miałoby być zmienione w takiej pajęczynie, to musi to być 
uzgodnione ze wszystkimi dyrektorami. Wójt Gminy podał, że oczekuje, że Panie dyrektorki 
szkół i przedszkoli spotkają się, przedyskutują temat i znajdą rozwiązanie. 
W sprawie dowozu, słusznie podniesiono, że dużym problemem jest wyłączenie z zimowego 
utrzymania drogi Trzebina – Skrzypiec. Wójt Gminy rozmawiał o włączeniu w zimowe 
utrzymanie drogi w Starostwie i na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem 
droga wraca z powrotem do zimowego utrzymania dróg. 
O godz. 11.55 Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 15 minut przerwy. 
Po przerwie o godz. 12.15 wznowiono obrady, przy 12 osobowym składzie Rady Gminy. 
Radny Andrzej Kałuża wrócił na salę obrad o godz. 12.17, zwiększając tym samym liczbę 
obecnych radnych do 13.   
 
Ad. 6 Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami. 
Informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść Uchwały Nr 421/2012 z dnia 13 
września 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 
opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I półrocze 2012 roku. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji. 
 
Ad.7 Informacja o pracy Wójta Gminy pomiędzy sesjami. 
Wójt Gminy podał, że od ostatniej sesji wydał 22 zarządzenia, z czego 13 dotyczyło zmian 
budżetu bądź zmian WPF. Ponad połowa zarządzeń dotyczy spraw budżetowych co wskazuje 
na zwiększenie aktywności w sferze wydatków w celu utrzymania jakiegoś poziomu 
wydatków do końca roku. 
Pozostałe zarządzenia to: 
28.06.2012r.- w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz określenia zasad i trybu jej 
działania, 
29.06.2012r. – w sprawie określenia ceny zbycia nieruchomości, 
29.06.2012r – w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny, 
10.07.2012r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
10.07.2012r. – w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników, 
30.07.2012 – w sprawie przekazania budynku w administrowanie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy (dotyczy budynku Szkoły z dwoma lokalami 
mieszkalnymi w miejscowości Dytmarów), 
30.07.2012r. – w sprawie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, 
21.08.2012r. – w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Opieki Nad 
Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy 
Lubrza 
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30.08.2012r. – w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza za I 
półrocze 2012r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 
2012r.. 
W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

1. przeprowadzane są transakcje zbycia, nabycia działek w Skrzypcu, udostępnionych 
przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną: 
10.07.2012r. – zawarte zostały dwie umowy: pierwsza dot. sprzedaży działki 
niezabudowanej położonej w miejscowości Skrzypiec, na poprawę warunków 
zagospodarowania przyległej działki za kwotę 11082,30zł brutto, z tego zwrot 
kosztów przygotowania do sprzedaży wyniósł 519,00zł,  
druga – dot. nabycia działki niezabudowanej w Skrzypcu, o pow. 4 ary, na kwotę 
14 000,00zł w drodze darowizny w celu przyłączenia działki do terenu dróg 
wewnętrznych zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec. 

2. Do dnia odbywania sesji spływają wnioski o przedłużenie umów dzierżawy działek, 
zawartych w 2009 roku na okres 3 lat. 

3. Rozwiązała się sprawa budowy świetlicy kontenerowej w Jasionie. Gmina jest po 
przetargu. Zgłosiła się tylko jedna firma, oferując kwotę 340 000,00zł. Jeżeli 
chcielibyśmy kontynuować prace w tym temacie musielibyśmy dołożyć około 
200 000,00zł. Jest to sprawa świeża, nie mamy tu żadnych przemyśleń.  

Wójt Gminy zaproponował, aby po sesji pozostali na sali radni oraz sołtysi w celu 
przedyskutowania tematów gradu oraz świetlicy w Jasionie.  

 
Ad. 8 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała odpowiedź udzieloną radnemu Zenonowi Drabik na 
interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 27.06.2012r. 
„Gmina Lubrza tak, jak inne polskie samorządy lokalne przygotowuje i wdraża liczne 
dokumenty planistyczne obejmujące swym zakresem merytorycznym fragment lub całość jej 
obszaru działalności. Jest to wynik dyspozycji ustawowych oraz działań fakultatywnych 
wynikających z uwarunkowań rozwoju gminy, z potrzeb społeczności lokalnej, 
przedsiębiorców i środowiska naturalnego, a także z zamiarów władz samorządowych. Są to 
przede wszystkim strategia rozwoju; budżet; wieloletni program finansowy; plan gospodarki 
odpadami; program ochrony środowiska; program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych; program przeciwdziałania narkomanii; projekt 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; plany rozwoju 
poszczególnych wsi. 
W większości tych dokumentów wskazane są działania, jakie należy podjąć w krótszej i 
dłuższej perspektywie czasowej. Z dokumentów tych wynikają również działania 
priorytetowe dla Gminy. 
Nie mniej jednak obecnie najważniejszym dokumentem określającym działania (zadania) 
priorytetowe dla Gminy Lubrza, w związku z tym iż 31.12.2010r. Strategia Ekorozwoju 
Gminy Lubrza straciła swoją ważność w związku z upływem okresu obowiązywania, jest 
wieloletnia prognoza finansowa – przedsięwzięcia uchwalane uchwałą Rady Gminy. 
Dokument ten określa najważniejsze zadania dla Gminy, okres ich realizacji oraz środki 
finansowe niezbędne do ich realizacji.” 
Radny Zenon Drabik stwierdził, że spodziewał się w WPF, zapisów dotyczących wiatraków, 
bo tam dopatrujemy się jakichś pieniędzy. 
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Zakres czasowy WPF sięga roku 2019. Są to trudne do przewidzenia sprawy jednak widziałby 
potrzebę podjęcia próby nakreślenia jakiejś strategii. 
Wójt Gminy Lubrza wyjaśnił, że technicznie sprawa wiatraków wygląda tak, że Gmina 
realizuje wszystko do etapu pozwolenia na budowę. Od chwili uzyskania pozwolenia firma 
ma kilka lat na rozpoczęcie budowy. Na tym etapie Gmina nie ma żadnego wpływu na to jak 
będzie zachowywać się firma. Wójt Gminy stwierdził, że nie chce wróżyć, wprowadzać 
wpisów, które mogłyby wywołać tylko zamieszanie. 
 
Ad. 9 Interpelacje radnych. 
 
W związku z planowaną do zgłoszenia interpelacją radny Krzysztof Sobstyl zwrócił się do 
Wójta Gminy o poproszenie na sesję Kierownika Referatu Inwestycji - Pani Wioletty Szopian 
– Stopińskiej. 
Radny Krzysztof Sobstyl zgłosił interpelację obejmującą dwa zagadnienia: 

1. Dlaczego mimo dwóch zgłoszeń od sierpnia do dzisiaj świeci za długo lampa koło 
posesji 71a w Krzyżkowicach, świeci do godziny 800 ,900. 

2. Jak ustalono do przetargu zakres prac remontu drogi gminnej w Krzyżkowicach, 
dlaczego firma wykonująca prace próbowała sama skrócić długość lanego dywanika 
asfaltowego i po mojej interwencji w urzędzie zaczęła próbować robić dalej,  kiedy 
firma nie oglądała terenu prac wg mieszkańców i moim nie powinna mieć zapłacone 
za prace po 44mb, który jest obrazem rozpaczy  i marnotrawstwa pieniędzy. Wjazd do 
posesji Państwa Hadaczek powinien być przerobiony poprzez podniesienie 
krawężników, aby ograniczyć przelew wody na posesję. 

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi ustnie na sesji i na piśmie. 
W odniesieniu do pierwszego pytania Kierownik Referatu odpowiedziała, że zaraz po 
pierwszym zgłoszeniu lampy przez radnego, przekazała informację do Zakładu 
Energetycznego. Zakład Energetyczny nie przyznaje się do tej lampy, jakby to było jakieś 
osobne zasilanie. W związku z tym problem trzeba będzie rozwiązać w inny sposób. To nie 
jest lampa przyłączona do systemu oświetlającego całą miejscowość. Wszystkie lampy 
zapalają się i gasną w tym samym czasie, a ta lampa jest zasilana w jakiś inny sposób. 
Radny K. Sobstyl dodał, że w zimie, całą zimę świeciła w dzień a Gmina i mieszkańcy płacą. 
Kierownik Referatu odpowiedziała, że z tego co zdążyła ustalić to nie jest wogóle nasza 
lampa. Radny Sobstyl stwierdził, że mieszkańcy domu obok nie płacą, więc kto płaci. Tylko 
Gmina. 
Przewodnicząca Rady podpowiedziała, żeby sprawdzić po numerze licznika. 
W odpowiedzi na pytanie drugie Kierownik Referatu powiedziała, że Gmina zleciła firmie 
wykonanie dywanika asfaltowego określając kwotę graniczną na wykonanie tej drogi i ilość 
m wynika ze stawki za 1 m2 i powierzchni tego dywanika. Ze względu na to zaznaczała 
wykonawcy, że mają na Krzyżkowice kwotę, która wynikała z funduszu sołeckiego i 
„zdwojonego funduszu sołeckiego” i że mają zmieścić się w tej kwocie. Firma, która złożyła 
ofertę była jedyną firmą, złożyła ją prawdopodobnie bez wcześniejszej wizyty w terenie i nie 
byli zorientowani, że w Krzyżkowicach droga 6-cio metrowa, tak naprawdę nie ma 6m 10cm, 
tylko jest jeszcze półmetrowe pobocze, na którym była wykonana podbudowa z kamienia, a 
nie było położonego dywanika asfaltowego. Firma chcąc położyć dywanik na całej szerokości 
6m20cm, musiała najpierw tą podbudowę przygotować aby położyć na całości dywanik. 
Firma policzyła sobie z tego tytułu dodatkowe metry. W pierwszej wersji skrócili aby 
zmieścić się w kwocie długość dywanika o liczbę metrów wynikającą z przygotowania 
pobocza. Pracownicy Urzędu interweniując, zwrócili uwagę, na fakt, że firma mogła przed 
wykonaniem robót sprawdzić szczegółowo zakres prac, jest to ich obowiązkiem. Wówczas 
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firma wydłużyła długość wykonywanego dywanika o dodatkowe 10m wynikające z 
przemnożenia. 
Radny K.Sobstyl  zauważył, że wyszedł z tego „ser szwajcarski”, nowa droga, ale jak w 
łatach wygląda. 
Kierownik W. Szopian – Stopińska odniosła się do tej uwagi. Wyjaśniła, że wygląd drogi 
wynika z tego, że na tym odcinku skończyła się masa, zrobiła się delikatna nadlewka. 
Pracownicy Urzędu nie przyjęli tego odcinka. Wynika to z tego, że otaczarnia w Głubczycach 
ogłosiła upadłość. Firma zamówiła mieszankę w Kędzierzynie i prawdopodobnie do 
Krzyżkowic masa dojeżdżała już chłodna. 
Radny Stanisław Aleksandrowicz – zgłosił interpelację w sprawie ulicy Nowej Naprawy, 
konkretnie kiedy i czy w ogóle będzie klejona. Wnosił, aby podjąć konkretnie decyzję czy 
będzie czy nie będzie robiona, gdyż mieszkańcy chcą wiedzieć, a radny chce udzielić swoim 
wyborcom informacji. 
Wójt Gminy podał, że roboty zostały zlecone i droga ma być klejona. Firma chciała się 
wycofać w ogóle, więc zaproponowali, że mogą zrobić to inną metodą z materiałów, które 
mają, bo już materiałów nie ma gdzie kupić. 
Na pytanie radnego czy ulica będzie klejona, Wójt Gminy odpowiedział, że będzie klejona i 
trzeba też zastanowić się co na przyszłość, bo jak tak dalej pójdzie, to w przyszłym roku w 
ogóle nie będzie klejenia, bo nikt nie wystartuje w przetargu i w ogóle po remontach. 
Radny S. Aleksandrowicz zaproponował rozważenie zfrezowania tej drogi. Wójt Gminy 
poinformował, że samo frezowanie tej ulicy na 2cm musiałoby kosztować 200tys.zł. Będzie 
to duży wydatek, bo tego nie da się zrobić taniej. 
Na pytanie Przewodniczącej obrad, czy odpowiedź ma być też udzielona na piśmie, radny 
S.Aleksandrowicz odpowiedział, że wystarczająca jest odpowiedź ustna. 
Następnie głos zabrał Sołtys Laskowic –Mieczysław Łętocha. Powiedział, że na ich drodze 
remontowanej nową technologią, są pewne dziury dobrze zrobione, ale z drugiej strony droga 
jest fatalna. Też nadawałaby się do frezowania, tam jest łata na łacie. 
Wójt Gminy odpowiedział, że problem związany z tą drogą jak też z drogą wykonaną tą samą 
technologią dotyczy nierównego podłoża, na jaki położono dywanik. Frezowanie  jest drogie i 
musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy nie lepiej jest wylać na połataną nawierzchnię 
160mb nowego dywanika i zapłacić 40 tys.zł, czy za tą samą kwotę wykonać 60mb techniką 
frezowania i wylewania. Dobrze zrobiony odcinek drogi od figury Nepomucena w Trzebinie 
do kościoła kosztował 800 tys.zł tj. 20 razy drożej.  
Ostatnia interpelację zgłosiła Przewodnicząca Rady Gminy- Elżbieta Szwadowska o treści: 
czy w związku z prognozą finansową wieloletnią, w której powiedziane jest „modernizacja 
drogi Nowa Naprawa w Lubrzy, 1 890 tys.zł” Wójt przewiduje rozpoczęcie tej inwestycji w 
przyszłym roku. Wójt Gminy odpowiedział, że w obecnym finansowaniu, z którego wycofało 
się województwo w sensie schetynówek, było 50 na 50 , teraz jest 70 na 30, my 70, 
województwo 30% inwestycja jest nierealna. 
Wójt Gminy dodał, że inwestycja mogłaby być realna po zmniejszeniu zakresu robót do 
frezowania z położeniem mikrodywanika, których wartość nie przekroczyłaby miliona. 
Wówczas można byłoby remontować drogi kolejno w miejscowościach, ale bez kanalizacji, 
wjazdów do posesji itp. 
Radny Stanisław Aleksandrowicz zaproponował, aby na następnej sesji poświęcić osobny 
punkt porządku obrad sprawom wszystkich dróg  
Wójt Gminy dodał, że po rozmowach z Prezesem firmy wykonującej drogi w technologii 
betonowej, stawiają mosty. Ceny są takie jak podał Pan Starosta, ulica Wolności –  
10, 11 mln zł. Cenę w przypadku ulicy Wolności determinują trzy czynniki: 

1) Kruszyć płyt nie można, bo mają pow.40cm grubości, przylegają do nich domy 
i mogłyby popękać, 
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2) Nacięcie płyt kosztuje między 16zł a 20 zł za 1mb plus VAT, sfrezowanie na 
głębokość 40cm można wyliczyć odnosząc do kosztu frezowania na 2cm na 
2km wynoszącego 200tys.zł 

3) Pod płytą jest glina, konieczne byłoby zagęszczenie podłoża na 1m. 
To wszystko daje wyżej wymienione ceny. Ceny kalkulują firmy, które praktycznie nie mają 
konkurencji. Prace w takiej technologii wykonują 2 firmy na całą Polskę.  
 
Ad. 10 i 11. Dyskusja i podjęcie uchwał. 
 
Uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r. w sprawie podziału 
Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uzasadnienie uchwały i poprosiła Zastępcę Wójta 
Gminy o przedstawienie zmian tj. podanie nowych obwodów i siedzib OKW. 
Pytań do uchwały nie zgłoszono. 
W wyniku głosowania oddano 13 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Uchwała nr XV/129/2012  - w sprawie realizacji projektu nr POKL.09.01.02-16-089/12 
„Stawiamy na rozwój z indywidualizacją” 
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uzasadnienie uchwały i wyjaśniła, że na realizację 
projektu, o którym jest mowa w uchwale Gmina otrzyma 30 tys.zł. 
W wyniku głosowania oddano 13 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Uchwała nr XV/130/2012  - w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza 
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że z powodu braku postanowień dotyczących opieki 
nad bezdomnymi kotami w uchwale w tej sprawie podejmowanej w czerwcu br. nadzór 
Wojewody zwrócił na ten brak uwagę. Konieczne stało się ponowne przedłożenie jej, w 
poprawionej wersji pod obrady Rady Gminy.  
W wyniku głosowania oddano 13 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Uchwała nr XV/131/2012  - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Lubrza  
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uzasadnienie oraz wprowadzana uchwałą nową 
wysokość progów dochodowych warunkujących udzielenie pomocy. 
W wyniku głosowania oddano 13 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się nie było. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Uchwała nr XV/132/2012  - w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok 
 Przewodnicząca Rady przypomniała radnym, że w związku z modyfikacjami zmian do 
budżetu wprowadzonymi na wspólnym posiedzeniu komisji, projekt tej uchwały mają na 
druku nr 5a. 
Następnie przedstawiła ogólne kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków, dochodów i 
przychodów oraz kwoty ujęte w planie przychodów i rozchodów na 2012 rok. 
W wyniku głosowania oddano 12 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący się, 
głosów przeciwnych nie było. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
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W tym momencie tj. o godz. 1310 Radny Zenon Drabik opuścił salę obrad. Na sali obrad 
pozostało 12 radnych. 
 
Uchwała nr XV/133/2012  - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przedmiotem obrad jest uchwała na druku nr 
6 , przy czym właściwy jest załącznik nr 1 w wersji rozdanej radnym w przerwie. Jego treść 
nie zmieniła się. Zmieniła się jedynie forma ze względów merytorycznych. Pani Skarbnik 
Gminy poinformowała, że dodano dwie kolumny 13b i 14b, zgodnie z nowym aktualnie 
obowiązującym formularzem. W kolumnach znajdują się automatycznie liczone wskaźniki 
zapisane : TAK lub NIE. 
W wyniku głosowania oddano 12 głosów za przyjęciem uchwały,  głosów wstrzymujących 
się oraz przeciwnych nie było. W głosowaniu brało udział 12 radnych. 
 
Radny Zenon Drabik wrócił na salę obrad (o godz. 1315 ). Od tej chwili liczba radnych 
obecnych na sali obrad wynosi 13. 
 
Uchwała nr XV/134/2012 – w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 – 2016 
Przewodnicząca poinformowała, że w tej uchwale mamy określone ilość naszych budynków, 
ilość mieszkań socjalnych, użytkowych, metry kwadratowe mieszkalne, socjalne, użytkowe, 
adresy budynków jakimi dysponujemy w zasobie gminnym, prognozę wielkości 
mieszkaniowej, która jest jednoznaczna, nic nam nie przybywa, nic nie ubywa, analizę 
potrzeb, planów remontów, modernizacji budynków i politykę czynszową. 
Następnie odczytała uzasadnienie do uchwały. 
W wyniku głosowania oddano 11 głosów za przyjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące się, 
głosów przeciwnych nie było. W głosowaniu brało udział 13 radnych. 
 
Ad.12  Zapytania i wolne wnioski 
 
Złożone zostały następujące wnioski: 

1. Wyciąć zakrzewienia na drodze wyjazdowej z Dytmarowa w kierunku przystanku 
PKP, rosnące za zabudowaniami na podjeździe pod górkę, bardziej po prawej stronie 
– radny Krzysztof Sobstyl, 

2. Wójt Gminy w czasie rozmowy z mamami dzieci z osiedla w Nowym Browińcu 
obiecał postawić zadaszenie dla dzieci, które czekają na autobus – radna Brygida 
Hoppe 

3. Wystosować do Veolii Transport, Kędzierzyn – Koźle pismo popierające wniosek P. 
Gabrieli Josek kierowany do tego przewoźnika w sprawie przywrócenia kursu 
autobusu o godz. 1540, wyjeżdżającego z Prudnika do Głogówka przez Nowy 
Browiniec, którym to kursem wracała do domu młodzież ucząca się w prudnickich 
szkołach średnich – radna Brygida Hoppe zgłaszając wniosek odczytała ww.pismo 
sporządzone przez P. Josek, które rodzice uczniów wysłali do Veolii do Kędzierzyna 
– Koźla o treści: 

„W imieniu rodziców młodzieży uczącej się w prudnickich szkołach średnich a 
mieszkającej w miejscowości Nowy Browiniec zwracam się z prośbą o przywrócenie 
kursu autobusu z godz. 15.40 wyjeżdżającego z Prudnika do Głogówka przez Nowy 
Browiniec. Prośbę naszą motywuję potrzebą dotarcia młodzieży po zajęciach lekcyjnych 
do domów, ponieważ ostatni kurs jest godz. 14.30. Zajęcia w szkole wielokrotnie kończą 
się w godzinach późniejszych, przeważnie po 8 godzinach lekcyjnych. Nie istnieje 
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możliwość codziennego zwalniania uczniów z lekcji. Nadmieniamy, że od nowego roku 
szkolnego 2012/2013 weszły w życie nowe przepisy oświatowe dotyczące nauczania w 
szkołach zawodowych i technikach, które narzuciły dodatkowe lekcje praktycznej nauki 
zawodu co jednocześnie wydłuża czas przebywania uczniów w szkole. Ponadto 
informujemy, że wykupione zostały bilety miesięczne z myślą o powrocie do domu po 8 
godzinach lekcyjnych. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie 
naszej prośby tym samym wychodząc naprzeciw młodzieży i ich edukacji.” 
Wójt Gminy odniósł się do wniosków pod poz.2 i 3. 
W sprawie zadaszenia, Wójt Gminy powiedział, że spróbuje to jakoś załatwić. 
W sprawie kursu autobusu, Wójt Gminy stwierdził, że zamiast pisać, chce w tej sprawie 
spotkać się w przyszłym tygodniu, porozmawiać i dowiedzieć się konkretnie, czy jest 
szansa przywrócenia kursu czy nie. Po wstępnych rozmowach wiadomo, że Veolia 
obcina kursy do minimum z minimum, bo się nie opłaca jeździć. Decyduje ekonomia. 
Przewodnicząca w tej sprawie, stwierdziła że nie jest to odosobniona  sytuacja, dzieci 
dojeżdżające do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z Chrzelic nie mają możliwości 
nie tylko powrotu, ale też dojechania. Pierwszy autobus od kierunku Łącznika, Chrzelic 
przyjeżdża do Prudnika o godz. 815. Aby zdążyć na ostatni autobus po ósmej lekcji, dzieci 
muszą być zwalniane z 15 min. Lekcji. W celu rozwiązania problemu wszyscy rodzice 
dzieci dojeżdżających piszą petycję, składają ją na ręce Dyrektora Szkoły, Dyrektor 
będzie interweniował u Starosty. 
Radny Michał Iżyk przypomniał o punkcie dot. protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej, 
zapytał czy rada głosuje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za I półrocze i 
zwrócił się do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o zajęcie 
stanowiska w sprawie dość mocno rosnących zaległości w opłatach za dostarczanie 
wody, wywóz śmieci i czynsze. Podał przykłady:  
woda – za rok 2011 – 10 600,00zł;  za półrocze roku bieżącego  - 18 000,00zł; 
śmieci  odpowiednio: 27 000zł i 14000,00zł, 
czynsz  odpowiednio: 29 000,00zł i  9 000,00zł. 
Dyrektor ZGKiM Arkadiusz Winnik potwierdził, że należności mają tendencję rosnącą i 
podał kwoty zaległości na dzień odbywania sesji tj. na 14.09.2012r.:  
Woda – 21 800,00zł; odpady - 43 700,00zł; czynsz - 42 549,00zł; szambo -338,00zł. 
Niestety mieszkańcy nie płacą, pracownicy Zakładu wysyłają upomnienia. Po żniwach 
zadłużenie powinno zacząć się zmniejszać. 
Sołtys wsi Skrzypiec poruszył temat oświetlenia ulicznego w Skrzypcu. Liczba 
zapalających się lamp została zmniejszona poprzez wyłączenia, a te które zostały zapalają 
się zbyt późno, o godz.2300 - 2330, kiedy nawet w okresie letnim jest ciemno, a już o 300 
rano gasną, kiedy też jest jeszcze ciemno. 
Wójt Gminy podał, że rozmawiał osobiście z Zakładem Energetycznym 2 razy, Zakład 
stosuje jedną technologię czujniki zmierzchowe i nie dopuszczają sytuacji, że coś działa  
nie tak. Problemy, które zgłaszamy nie są właściwie rozwiązywane. Docierają do nas też 
głosy mieszkańców, że też są zbywani bez załatwienia sprawy. 
Radny Leopold Saska zauważył, że może dobrze byłoby sprawdzić umowę i zobaczyć 
jakie tam są terminy reakcji od naszego zgłoszenia. Wójt Gminy odpowiedział, że w 
Zakładzie osobno jest obsługa klienta, osobno rozmowa na temat prądu i osobno 
konserwacja. Nic ze sobą nie współpracuje. 
Radny Saska powiedział też, że dobrze by było, żeby w sprawie zakrzaczeń za Słokowem 
wysłać z Gminy pismo, wspierając w ten sposób Sołtysa, żeby nie był z tym problemem 
sam. Wójt Gminy powiedział, że współpracuje ze Starostwem na co dzień i najszybciej to 
idzie w takim kierunku, my wam pozwolimy, a wy sobie zróbcie. 
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Sołtys Słokowa dodała, że kontaktowała się z P. Kawecką i mimo zapewnień, że będzie 
zrobione po czasie okazuje się, że nie jest. Wójt Gminy powiedział, że Starostwo 
notorycznie nie ma pieniędzy i najszybciej sprawy załatwiane są porozumieniem, oni 
wyrażają zgodę a wy sobie zróbcie. 
Przewodnicząca Rady Gminy i Sołtys Słokowa zgodnie stwierdziły, że to usuwanie 
zakrzaczeń nie wymaga nie wiadomo, jakich nakładów, trochę dobrej woli i sprawa 
powinna być załatwiona, zwłaszcza, że Sołtys Pani Ułan proponowała podstawienie 
własnej przyczepy w celu ułatwienia wywiezienia gałęzi. 
Sołtys wsi Skrzypiec złożył podziękowanie Inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony 
środowiska – Tomaszowi Włodarczykowi za wykonanie i postawienie 2 tablic, które w 
jakimś stopniu przyniosły oczekiwany skutek. 
Dyrektor GOKSiR Marian Gul złożył na ręce Sołtysa  Laskowic Mieczysława Łętochy i 
radnej Małgorzaty Janik podziękowanie dla wszystkich mieszkańców Laskowic za 
zaangażowanie w organizację dożynek gminnych. Podziękował też Sołtysom za 
mobilizację we wsiach, dzięki której korony ze wszystkich wsi dotarły na dożynki; 
Pani radnej Brygidzie Hoppe i Pani Sołtys Elżbiecie Sławek za pomoc w organizacji 
zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym. 
Radny Zenon Drabik zapytał Dyrektora Winnika o koparkę, kiedy będzie możliwe 
wykonanie prac w Skrzypcu uzgodnionych z Panem Włodarczykiem. Dyrektor 
poinformował, że w harmonogramie praca w Skrzypcu jest za rowem w Krzyżkowicach, 
który musi być wyczyszczony przed zasiewami ozimin. Są też zadania statutowe 
Zakładu. Zapewnił, że w tym roku to zostanie zrobione. 
Dyrektor ZGKiM korzystając z okazji podziękował Wójtowi Gminy, radnym za 
doposażenie Zakładu w koparkę. 
Sołtys Słokowa zwróciła uwagę na sprawy gospodarcze, związane z utrzymaniem rowów  
na przykładzie rowu w Słokowie, który po udrożnieniu zaczął zarastać. Zakup i 
przekazanie Sołtysowi  środka chemicznego do wykonania oprysku na dł. 1km i więcej, 
sprawy nie załatwia. Ktoś musi tę usługę wykonać. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że temat jest do przemyślenia przez Wójta 
Gminy. 
Radny Andrzej Kałuża zapytał na jakim etapie jest sprawa remontu Przedszkola w 
Trzebinie. Wójt Gminy odpowiedział, że w dniu sesji miał być odbiór. Okazało się 
jednak po odkryciu więźby dachowej, że belki stropowe są zjedzone przez korniki w 
nieprawdopodobnie dużym stopniu. 
 
Ad. 13 Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań gospodarczych w sołectwach 
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leopold Saska przedstawił ustalenia zawarte w 
protokole pokontrolnym. Protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 7do niniejszego 
protokołu. 
Wójt Gminy uzupełnił wyjaśnienie dotyczące powodu nie rozpoczęcia budowy chodnika 
w Nowym Browińcu. Najistotniejszą sprawą, jaka pojawiła się w czasie przygotowań do 
realizacji inwestycji jest brak uregulowanego prawa własności, chodnik należy do Gminy 
Lubrza, a grunt pod chodnikiem do Skarbu Państwa. Aktualnie załatwiamy sprawę 
komunalizacji gruntu pod chodnikiem na rzecz Gminy Lubrza. 
Radny Zenon Drabik zapytał Wójta Gminy o kolejność wykonywania prac w zakresie 
łatania dróg. Zastępca Wójta Gminy podał, że umowny termin wykonania prac przez 
firmę upływa 30 września 2012r.  
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Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z zapytaniem do Sołtysów, czy kontynuować 
w przyszłości sposób powiadamiania o sesji zastosowany do tej sesji, chodzi o dołączenie 
do zawiadomienia projektów uchwał przygotowanych na sesję. Sołtysi obecni na sesji 
odpowiedzieli, że chcą, aby dołączać materiały i projekty uchwał do zawiadomień.  
O godz. 1350 Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza zamknęła obrady XV sesji. 

          
Załączniki: 

1. Lista obecności radnych, 
2. Listy obecności zaproszonych gości, 
3. Stan bezpieczeństwa publicznego – informacja pisemna Komendanta Powiatowego 

Policji, 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok 

szkolny 2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 
5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza o pracy pomiędzy sesjami. 
6. Uchwała Nr 421/2012 z dnia 13 września 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Lubrza za I półrocze 2012r. 

7. Protokół pokontrolny z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisje 
Rewizyjną w zakresie realizacji zadań gospodarczych w sołectwach w 2012r.- 
kserokopia. 

 
Protokół sporządziła: 
Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy 
Mieczysława Salamon 


