Protokół
z przebiegu XXX zwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 maja 2013 r.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.
(zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 12.00 wypowiadając sława „Otwieram XXX
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 11 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radny spóźniony Komar Wiesław
Radni nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Walicki Rafał
Wąsiel Katarzyna
Przew. Rady poinformowała, że porządek obrad dzisiejszej sesji a także wszystkie projekty uchwał
Radni otrzymali. Proponuje wprowadzenie dodatkowych punktów dotyczących:
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice w 2013r. Uchwała była
omawiana na komisjach
Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 11 radnych ( wszyscy obecni)
oraz o wprowadzenie punktu - podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów
i miejsca składania deklaracji – projekt uchwały także był omawiany na komisjach.
Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 11 radnych.
Następnie Przew. Rady poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.04.2013r
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 1 radny
Porządek obrad jest następujący :
1. Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o działalności GOK i świetlic wiejskich.
3. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki.
4. Informacja o realizacji funduszy sołeckich za 2012r.

5 .Informacja o zgłoszonych zadaniach z zakresu funduszy sołeckich na 2013r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii na lata 2014-2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pod nazwą
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
11.Stanowisko w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lubniewice.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Rogi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Lubniewice.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne.
16.Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Woj. Sądu Administracyjnego
na uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
17.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
18.Interpelacje i zapytania.
19.Zakończenie obrad.
Odnośnie pkt 2 porządku obrad
Przew. Rady - Informację Radni otrzymali ( zał. nr 3), na komisjach były zapytania min dot.
likwidacji etatu w GOK oraz wielkości kosztów poniesionych na świetlicę, prosiła o informację w
tym temacie.
Pani Dyrektor Małgorzata Chołuj- Pytanie dotyczące wynagrodzenia pracowników, Pani księgowa
przygotowała takie porównanie i jest to wynagrodzenie osobowe, z tym, że z pominięciem ZUSu
dlatego, że ZUS jest odprowadzany zbiorczo zarówno z wynagrodzeń osobowych jak i
bezosobowych. W 2011 roku na wynagrodzenia osobowe Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach
przeznaczył 182.625,51 zł, w 2012 roku 156.934,65 złotych. Jeżeli chodzi o działalność świetlic i
utrzymanie tych świetlic to w planie finansowym na 2013 rok na działalność świetlicy w
Świerczowie zaplanowano 9.177 złotych. Wiejski Dom Kultury w Jarnatowie 20.383 złote, świetlica
Glisno 18.835 złotych, sala wiejska Glisno 5.371 złotych. Środki w poszczególnych jednostkach
zaplanowano na niezbędne wydatki przewidziane do wykonania w roku bieżącym. Wynagrodzenie
wraz z pochodnymi, energia, woda, gaz, olej grzewczy, usługi telekomunikacyjne, opłaty za
internet, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach. Natomiast szczegółowe
zestawienie znajduje się jako załącznik do planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie
wszystkie te pozycje są wyszczególnione i kwoty do poszczególnych pozycji.
Wobec braku innych pytań Przew. Rady podziękowała Pani Dyrektor za przekazaną informację.

Odnośnie pkt 3 porządku obrad
Przew. Rady - Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki ( zał. nr 4). Materiały w tym temacie Radni
otrzymali, temat był przedstawiany na komisjach.
Poinformowała, że Pani Kierownik Biblioteki dziś nie ma, ale jak będą jakieś pytania na które nie
będziemy znali odpowiedzi to udzielimy w terminie późniejszym.
Wobec braku pytań przystąpiono do kolejnego punktu porządku.
Odnośnie pkt.4 porządku obrad Informacja o realizacji funduszy sołeckich za 2012r ( zał. nr 5).
Temat był przedstawiany na komisjach.
Pytań nie zgłoszono
Przew. Rady podziękowała za przygotowaną informację.
Odnośnie pkt 5 porządku obrad Informacja o zgłoszonych zadaniach z zakresu funduszy sołeckich
na 2013r. ( zał. nr 6) . Informacja została przekazana Radnym na komisjach.
Także pytań i uwag nie wniesiono.
Przew. Rady podziękowała za przygotowaną informację.
Odnośnie pkt 6 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
strategii na lata 2014-2020r.
Pani Katarzyna Szczepańska Z-ca Burmistrza -Szanowni państwo, tak jak na komisjach
rozmawialiśmy o tym podjęcie uchwały o tworzeniu takiego dokumentu jak strategia naznaczone
jest po prostu kilkoma różnymi faktami. Podstawowy to jest taki, że obecna strategia jest do 2015
roku. Niebawem nowa perspektywa finansowa a bez takiego dokumentu nie będziemy mogli się
starać o środki, więc taką strategię powinniśmy już mieć, po drugie obecna strategia posiada błędy,
które chcemy wyeliminować przy następnym dokumencie, zawiera również cele, które nie do
końca jesteśmy w stanie zrealizować, nie są dopasowane do naszych realiów i tamta strategia nie
była monitorowana przez ten czas, na który została zaprogramowana, ani razu nie była robiona
aktualizacja tej strategii, w związku z tym przystąpiliśmy do takiego działania jak tworzenie nowej
strategii. Burmistrz poszukiwał różnych rozwiązań na to, żeby tą strategię u nas opracować.
Oczywiście dostaliśmy mnóstwo ofert, z których wynikało, że chętnie za 25 tysięcy lub więcej ktoś
przyjdzie taką strategię dla nas zrobi. My chcieliśmy jednak uniknąć takich sytuacji, które są
powielane w innych instytucjach, w innych gminach. Inne samorządy nie decydują się, albo te,
które się zdecydowały na takie rozwiązanie żałują wydanych pieniędzy z tego powodu, że często
strategia jest dokumentem, tworzonym na zasadzie kopiuj wklej i często nawet nie jest zmieniana
nazwa danej miejscowości, której ta strategia ma dotyczyć. W związku z tym poszukujemy złotego
środka, dobrego rozwiązania w tym kierunku i dlatego nawiązaliśmy kontakt z Uniwersytetem
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontakt, który rozwinął się bardzo dobrze. Mamy dzisiaj
przedstawicieli właśnie Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu. To są panowie Bartłomiej Kołsut i pan Wojciech Dyba. Z nimi mieliśmy już kilka
spotkań na temat tego, jak ta strategia ma wyglądać, generalnie dowiedzieliśmy się dużo
szczegółów, właśnie od osób merytorycznych i ja bym bardzo prosiła, żeby panowie może
powiedzieli na temat strategii, na temat Lubniewic, na temat tego co już o nas wiedzą, jakie są
kierunki i ewentualnie wszystkie pytania, które państwo będziecie mieli, zadać naszym gościom.

Pan Bartłomiej Kołsut - Dziękujemy bardzo za zaproszenie na sesję i w ogóle zaproszenie do
udziału w sporządzaniu tej strategii. Podzieliliśmy się tak, że ja powiem kilka słów o nas, o grupie,
która będzie pracowała nad tą strategią, czy już pracuje częściowo nad strategią. I o naszych
kompetencjach i o najbliższych planach, które mam, natomiast Wojtek powie kilka słów
merytorycznych związanych ze strategią. Jesteśmy grupą, która jest zainteresowana współpracą z
państwa gminą, która liczy kilkanaście osób. My jesteśmy pracownikami Instytutu Geografii
Sołeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Prowadzimy zajęcia ze strategii rozwoju gminy,
część tych osób, które będą z nami współpracowały, to są nasi byli studenci, oprócz tego mamy
doświadczenie praktyczne, obaj pracowaliśmy w urzędach, Wojtek w Swarzędzu, ja w Poznaniu,
również kilka osób z tej grupy, która liczy czternaście osób łącznie z nami, pracuje obecnie w
administracji publicznej, więc mamy też doświadczenie praktyczne. Można powiedzieć
współpracowaliśmy też z Urzędem Marszałkowskim i obaj wykonywaliśmy ekspertyzy, przy
opracowaniu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, czyli dokumentu nadrzędnego
wobec strategii rozwoju gminy w województwie wielkopolskim, już na tą nową perspektywę
finansową, o tym powie już trochę więcej Wojtek. Natomiast, już znamy ten kontekst, te różne
wyzwania, które czekają jednostki lokalne w najbliższej perspektywie, perspektywie finansowej.
Także mimo być może młodego wyglądu, mamy już dość duże doświadczenie w tym zakresie i
chcielibyśmy również u państwa w jakiś sposób praktyczny wykorzystać.
Podjęliśmy już prace nad poznaniem państwa gminy, to znaczy to nie jest tak, że my tutaj chcemy
państwu narzucić pewne cele, rozwiązania. Tylko chcemy zaproponować pewne rozwiązania i
mamy też nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Podjęliśmy już pracę nad taką wstępną
diagnozą, którą kontynuujemy. Chcielibyśmy przyjechać tutaj do państwa do gminy na pobyt
dziesięciodniowy w czerwcu, podczas którego chcielibyśmy również z państwem porozmawiać na
temat strategii, na temat państwa jakby wizji rozwoju gminy Lubniewice. Ponieważ ten pobyt nie
będzie i ta nasza dzisiejsza obecność też nie jest zaproponowaniem już konkretnych rozwiązań,
ponieważ jesteśmy teraz na etapie poznawania państwa gminy. My zdajemy sobie sprawę, że nie
jesteśmy w stanie zaproponować państwu rozwiązań, póki nie poznamy problemów, które u
państwa się pojawiają, funkcjonują i też pewnych wyzwań i szans gminy. Dlatego ten pobyt ma
służyć przede wszystkim na głębszym poznaniu gminy i podczas tego pobytu, chcielibyśmy również
z państwem przeprowadzić takie rozmowy, wywiady. Część naszych przedstawicieli będzie również
przeprowadzała badania ankietowe z mieszkańcami, część osób będzie przeprowadzała badania
kwestionariuszowe z przedsiębiorstwami, czyli głównie z podmiotami gospodarczymi związanymi z
branżą turystyczną i część osób będzie również przeprowadzała badania z turystami, to są jakby
główne grupy osób, grupy docelowe, o które chcielibyśmy zapytać w zasadzie co do przyszłych
kierunków rozwoju i później po tym okresie myślę, że ta analiza tych wywiadów i ankiet zajmie
nam jeszcze miesiąc, dwa i pod koniec roku chcielibyśmy państwu zaproponować pewne
rozwiązania, które również z państwem chcielibyśmy skonsultować. Tak wygląda obecny stan
naszych działań, prac. Spotykaliśmy się już dwukrotnie z Panem Burmistrzem, więc jesteśmy w
stałym kontakcie, natomiast merytorycznie o strategii powie więcej Wojtek, jeśli będzie mieli
państwo jakieś pytania do nas, to oczywiście bardzo chętnie odpowiemy.
Pan Wojtek Dyba Szanowni państwo, tutaj Pani Burmistrz już skrótowo nakreśliła główne cele
opracowania takiego dokumentu, jakim jest strategia rozwoju gminy. Celem głównym i
podstawowym, w świetle takich naszych obserwacji, czy w świetle literatury, w świetle opinii
specjalistów jest to, żeby mieć formalną podstawę do ubiegania się o środki finansowe zewnętrzne,
na projekty rozwojowe w gminie, szczególnie jest to ważne w kontekście nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej lat 2014-2020 gdzie w każdym wniosku o dofinansowanie trzeba
wykazać, że to działanie czy ta realizacja zadania w gminie wpisuje się w jakiś program rozwojowy,
który jest długofalowy i który przynosi długotrwałe efekty pozytywne. Oprócz tego celu, oczywiście

strategia spełnia wiele innych celów ważnych również dla społeczności lokalnej. Przede wszystkim
można wysłuchać potrzeb mieszkańców i jakby sprawić, że oni też poczują, że ta gmina jest dla nich
ważna, żeby oni też wyrazili chęć współpracy w rozwoju i temu ma służyć to całe badanie
ankietowe i kwestionariuszowe, wywiady, które będziemy przeprowadzać na terenie gminy w
czerwcu. Dodatkowo oczywiście takim ważnym, podkreślanym celem jest to, że możemy wspólnie
my z zewnątrz osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane, czyli nie mamy tutaj żadnych
interesów, potrzeb wewnętrznych, i oczywiście wszystkie podmioty z zewnątrz, możemy wspólnie
stworzyć pewną wizję rozwoju, która będzie akceptowana i racjonalna. Podaje się również jako taki
ważny element strategii, budowanie pozytywnego wizerunku, marki gminy czy z angielskiego image
tej gminy na zewnątrz, tak żeby tą gminę jeszcze bardziej promować. Wstępna analiza tutaj
oczywiście pozwala nam stwierdzić, że głównie będzie to właśnie strategia nastawiona na rozwój
turystyki i właśnie kreowanie wizerunku gminy w oparciu o ten potencjał turystyczny jaki w gminie
jest zauważalny. To tyle z mojej strony, oczywiście właśnie tak jak kolega mówił, czekamy na
państwa pytania, wątpliwości, które chętnie wyjaśnimy.
Przew. Rady - Może póki jeszcze tak mało wiemy to, może jeszcze pytań nie ma, ale pewnie kiedy
państwo się tutaj u nas pojawią, to na pewno będziemy zadawać pytania już konkretniejsze.
Pani Burmistrz- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii
rozwoju gminy Lubniewice na 2014 -2020 wraz z uzasadnieniem.
Wobec braku uwag i pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta. ( zał. nr 7)
Odnośnie pkt 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: stypendiów i nagród sportowych dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
Przew. Rady- Mamy zaszczyt gościć tutaj na sesji naszego olimpijczyka i może ma ochotę zabrać
głos,
Tomasz Blatkiewicz- Chciałbym podziękować całej Radzie Gminy za wsparcie, bo dzięki Wam po
prostu można zdobywać medale na Igrzyskach Paraolimpijskich, na Mistrzostwach Świata, na
Mistrzostwach Europy. Jestem multimedalistą, trenuję już 12 lat, od 2000 roku do 2007 stałem na
najwyższym podium. W Pekinie się nie udało, w Londynie było bardzo ciężko, bo nakład na
odżywki, na jedzenie jest duży, po prostu trzeba dobrze wyglądać, żeby daleko rzucać. Dziękuję
bardzo i z całego serca.
Przew. Rady- Dziękujemy za udział w dzisiejszej sesji
Pani Burmistrz- Ja myślę, że uzasadnieniem do uchwały jest to, co powiedział pan Tomasz przed
chwilą, że to dzięki takim działaniom, osoby takie, jak Tomasz mogą zdobywać medale, dla nas jest
to ogromny zaszczyt, ogromna duma, że on na piersi nosi nasz herb i zawsze mówi o Lubniewicach,
więc to jest chyba nasza żywa promocja.
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: stypendiów i nagród sportowych
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym.
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 12 głosów za - (zał nr 8)

Odnośnie pkt 8 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 12 głosów za. (zał. nr 9)
Odnośnie pkt 9 porządku obrad
Pani Zastępca Burmistrza przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice” oraz
uzasadnienie.
Poinformowała , że na razie wyrażamy tylko wolę przystąpienia do realizacji tego projektu, co nam
życie przyniesie tak naprawdę zobaczymy jak będzie weryfikacja projektu trwała w ministerstwie,
czy rzeczywiście po weryfikacji nas będzie na to stać i czy podpiszemy umowę, to jest jakby już
kwestia wtórna, my dzisiaj tylko wyrażamy wolę.
Przew. Rady -Czyli ta uchwała nie jest dla nas wiążąca.
Pani Burmistrz- Nie jest dla nas żadną umową, także na razie mamy tylko intencje w tym temacie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 12 głosów za. ( zał. nr 10)
Odnośnie pkt 10 porządku obrad
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Radny Sornat. -Mam pytania do dwóch odnośników dotyczących wydatków. Chodzi o trzecią
stronę w uchwale, odnośnik brzmi 2800 złotych na zlecenie ekspertom oceny poprawności
przygotowania SIFS na przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Wyobrażałem sobie, że taki
temat zostanie załatwiony w gminie, czyli, że ocenę poprawności przeprowadzi Pani Burmistrz,
wykona pracownik urzędu, ewentualnie pani Burmistrz przygotuje taką specyfikację. Nie
wyobrażam sobie, żebyśmy jeszcze do tego musieli wynajmować ekspertów i opłacać ich, to po
pierwsze. Drugie, w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tam
zatrzymujemy kwotę 109 tysięcy, czyli zmniejszamy plan przeznaczony na zakup nowego
samochodu strażackiego z powodu nie przyznania wsparcia finansowego. Moja wiedza na dzisiaj
jest taka i to Burmistrz nam mówił, że to będzie nowy samochód, ewentualnie używany i wiem też,
że został samochód sprowadzony z zagranicy, i żeby puścić go do akcji wymaga nakładów 80 tysięcy
złotych, na tak zwaną homologację, czy w związku z tym nie rozumiem, dlaczego my wycofujemy
teraz pieniądze. Po prostu proszę mnie oświecić. O co chodzi.
Pani Skarbnik- Tak, bo tam było 200 tysięcy złotych, od razu miał być wkład do samochodu nowego
gdybyśmy dostali dotację. W związku z tym, że jeśli tą homologację, czy ewentualnie zakupimy
inny sprzęt i inny samochód jakiś używany to kwota 100 tysięcy złotych będzie kwotą wystarczającą
na taki zakup.
Radny Sornat- I dlatego cofamy połowę z tych 200 tys. Rozumiem, to dla mnie było niejasne.
A pro po przy okazji jakie są plany, bo ostatnio była mowa o tym, że się pozbywamy tego sprzętu.
Czy będziemy go przyjmować na użytkowanie czy nie.
Pani Burmistrz- -Na razie, tak jak powiedziałam na komisjach czekamy na informację zwrotną
z miejscowości, nie pamiętam nazwy, w której robiona jest ta homologacja. Jest to jedyne miejsce

w kraju, które taką homologację się przeprowadza i tak, jak mówiłam, homologacja kosztuje od 40,
do 80 tysięcy. Kwota zależy od tego, co nam jeszcze wskażą. Bo mogą nam powiedzieć, że ok,
homologacja będzie kosztowała 80 tysięcy złotych, ale na przykład wyposażenie auta będzie
kosztowało jeszcze 20 tysięcy złotych, żeby w tej homologacji jednak to zostało ujęte i żeby to auto
było prawidłowe. Do momentu, kiedy nie będziemy mieli jakiejś wiążącej informacji pisemnej,
zwrotnej, na tą chwilę jeszcze czekamy z reakcją naszą co my będziemy dalej robili, czy kupujemy
jakiś używany samochód, czy rzeczywiście będziemy tą homologację przeprowadzać.
Pani Burmistrz - Chciałam się tylko odnieść do tego zarzutu, że my będziemy wydawali pieniądze
na sprawdzenie Siwsu. Proszę mi uwierzyć ustawa śmieciowa jest tak nieprecyzyjna i ma tak wiele
interpretacji następujących po sobie, że tu są specjaliści wykwalifikowani dokładnie w tej ustawie.
Żadne z nas nie bierze odpowiedzialności na siebie za to, co w tym Siwsie będzie. To, jest tryb
przetargowy. Tam jest naprawdę bardzo dużo różnych obostrzeń. Bardzo różnych pułapek. Żeby to
wyeliminować i żeby system mógł rzeczywiście od 1 lipca zafunkcjonować. Będziemy się tak jak w
większości tak trudnych tematów posiłkować z ekspertami w tym temacie. Tam jest
zaproponowana kwota dwa tysiące osiemset złotych, ze wstępnych ustaleń, które dziś poczyniliśmy
mamy kwotę o połowę mniejszą za tego rodzaju usługę, ale oczywiście proszę tego nie brać do
siebie tak, że my siedzimy w urzędzie i nic nie robimy i na ten temat nic nie wiemy.
Przygotowujemy to wszystko zgodnie z wiedzą naszą fachową, nasz pracownik merytoryczny od
ustawy śmieciowej i drugi pracownik merytoryczny od przetargów., byli na wielu szkoleniach. Na
każdym z tych szkoleń wychodzą inne rzeczy, czasami sprzeczne informacje, dlatego będziemy się
posiłkowali z ekspertami, to jest zbyt poważny temat, żebyśmy lekką ręką go potraktowali, dlatego
zabezpieczamy się takim właśnie ekspertem.
Radny Sornat- No właśnie, zabezpieczacie swoje działanie. Ale prawda jest też taka, że zdaje się, że
jesteśmy jeszcze przed przetargiem tak.
Pani Burmistrz - Tak.
Radny Sornat- Są gminy, które go już wykonały, w sieci jest mnóstwo informacji na temat jak taki
przetarg, jak taką klasyfikację przygotować. Myślę, że przy dobrej woli i chęci, można było postarać
się zrobić to samemu.
Pani Burmistrz- Oczywiście, że w sieci jest mnóstwo dokumentów, ale to jest działanie na zasadzie
kopiuj, wklej, albo, powielanie błędów. My chcemy tego uniknąć, jesteśmy specyficzną gminą,
każda gmina ma swój przetarg, oczywiście zasady są jedne, ale każda ma inny regulamin, każda ma
inną deklarację, każda ma innych odbiorców odpadów na swoim terenie. Nie można tych sytuacji
powielać jako jakiś szkielet, dlatego doradztwo.
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Uchwała została przyjęta ( zał. nr 11)

Odnośnie pkt 11 porządku obrad
Stanowisko w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych przedstawiła Pani
Skarbnik .
Przew. Rady - Mam rozumieć, że jest to ukłon w stronę propozycji, wystosowanej przez naszych

przedsiębiorców, którzy po sezonie chcą zawiesić swoją działalność i ponosić mniejsze opłaty
podatkowe,
Pani Skarbnik- Tak.
Radny Matczak- Były pytania na ostatniej komisji, czy taką działalność można zawiesić na jakiś
okres. To miało być sprawdzone.
Przew. Rady - Można zawiesić.
Pani Skarbnik – Tak, można zawiesić
Za przyjęciem takiego stanowiska głosowało 12 radnych (zał. Nr 12)
Odnośnie pkt 12 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 12 głosów za -(zał. nr 13)
Odnośnie pkt 13 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Rogi.
Przew. Rady- Myślę, że jest to taki pierwszy już milowy krok do tego, żeby miejscowość Rogi miała
wreszcie wodę.
Radny Matczak.- Pytanie do Pani Burmistrz. Jaki jest planowany czas utworzenia tego ujęcia wody
hydroforni. Czy już są jakieś plany, kiedy to ma powstać.
Pani Burmistrz- Nie oszukujmy się, żeby taka inwestycja mogła powstać najpierw jest czas
przygotowania głębokiej dokumentacji, zrobienia odwiertów, w którym miejscu najlepiej tą
hydrofornię na tej działce usytuować a potem będziemy starali się o pozyskiwanie funduszy
unijnych z nowej perspektywy finansowej. Jeżeli zdarzy się okazja, że będziemy mogli to poczynić
wcześniej, to oczywiście będziemy się starali jak najprędzej. Sami państwo wiecie jak wygląda na tą
chwilę budżet naszej gminy, będziemy się starali to oczywiście jak najszybciej przewidzieć do
realizacji. W tej chwili nie jestem w stanie panu na to odpowiedzieć, czy to będzie rok już 2014, czy
2015. Na pewno, jak najszybciej się da, to jest już duży krok, że będzie miejsce.
Mam informacje od osób z uniwersytetu, że jeżeli chodzi o Rogi, to nie ma takiego
niebezpieczeństwa, że tam wody nie będzie. A jakość wody zawsze zależy od urządzeń, które są
stosowane do tego, żeby tą wodę wydobywać, filtrować, uzdatniać. Więc tu będziemy się
podpierali najlepszą z możliwych na ten czas na rynku technologią, tak żeby inwestycja realizowana
była na długie lata, jak państwo doskonale wiecie, a nie na chwilę tylko po to, żeby czyjeś tutaj
wymagania spełnić, bo tu chodzi o długą perspektywę.
Przew. Rady- Przez długi czas nie mieliśmy w ogóle żadnego ruchu w tej sprawie. Więc ważne, że
zaczyna się coś już dziać. Czy jeszcze macie państwo jakieś pytania. Nie widzę w związku z tym, kto
jest za przyjęciem uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( zał. nr 14)

Odnośnie pkt 14 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Lubniewic.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednomyślnie-12 głosów za ( zał. nr 15)

Odnośnie pkt 15 porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednomyślnie-12 głosów za ( zał. nr 16)

Odnośnie pkt 16 porządku obrad
Przew. Rady - Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Woj. Sądu
Administracyjnego. Myśmy to dosyć szeroko omawiali na komisjach, ale wiem, że tam jeszcze jakaś
zmiana miała być wyrażona przez mecenasa, który wyraził swoje zdanie na ten temat,
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przew. Rady- Omawialiśmy to na komisjach, że praktycznie wychodzi na to, że to w ogóle nie
dotyczy naszej gminy, bo po pierwsze, taka uchwała nie istnieje, po drugie powołują się na gminę w
Przelewicach, a nie Lubniewicach, więc myślę, że to jest oczywisty błąd tutaj skarżących.
Przew. Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwala została podjęta jednomyślnie – 12 radnych za ( zal Nr 17)
Odnośnie pkt 17 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta jednomyślnie – 12 głosów za ( zał. nr 18)
Odnośnie pkt 18 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania
deklaracji.
Pani Burmistrz- Tam się daty zmieniają, data złożenia deklaracji, ona jest chyba trzy dni później. I
to jest wszystko.
Przew. Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została podjęta jednomyślnie – 12 radnych za ( zał. Nr 19)

Odnośnie pkt 19 porządku obrad- Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach
Przew. Rady - z uwagi na to, że Pana Burmistrza nie ma, ale jest pani zastępca, prosimy o kilka
słów w tej sprawie.
Pani Burmistrz- Ja w tej sprawie powiem tyle, że Pan Burmistrz chciałby osobiście podzielić się z
państwem o wszystkich swoich podjętych działaniach w ostatnim czasie, prosi o danie czasu do
następnej sesji. Wiele spotkań, wiele rozmów, wiele ciekawych informacji, niektóre chciałby
doprowadzić ostatecznie do końca. A dziś ma ważne spotkania z potencjalnym inwestorem na
zakup pałacu w Jarnatowie Dzisiaj również jest spotkanie z księciem Lubomirskim, dlatego nie
chciałabym tutaj wychodzić przed szereg i Burmistrz prosi o cierpliwość. W czerwcu odpowie na
wszystkie pytania jakie państwo będziecie do niego mieli i przedstawi cały harmonogram swoich
ostatnich, wielu licznych i ciekawych, owocnych spotkań.
Odnośnie pkt 20.Interpelacje i zapytania.
Przew. Rady - Związek Harcerstwa Polskiego wystąpił z wnioskiem o ufundowanie nagród za dwa
drugie miejsca w rajdzie „ Zielona Mila” organizowanym przez drużynę harcerską.
Zakupiliśmy dwa długopisy firmy PARKER za kwotę 70 zł. I przekazaliśmy opiekunce Pani Annie
Krawiec.
Także z wnioskiem do Rady o dofinansowanie zakupu nagród na II rajd rowerowy „ Żyjemy Zdrowo,
Kolorowo bez nałogów w zgodzie z sobą „ wystąpił Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach.
Na to przedsięwzięcie proponuję przeznaczyć kwotę 400 zł, gdyż na tyle się zmieścicie państwo z
zakupem nagród. Powiem też z czego wynika ta kwota. Na komisjach było to omawiane. Nasi radni
nie brali udziału w turnieju piłkarskim, na co były przeznaczone środki, więc skoro nie były
wykorzystane na ten cel, o którym mówiłam, pieniążki pozostały, w związku z czym można je
przeznaczyć na zakup nagród na ten rajd rowerowy.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach przekazał do Rady Miejskiej ocenę
zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Lubniewice. Informacja do wglądu jest
w Biurze Rady, a temat „Ocena działań podejmowanych przez MGOPS” jest zaplanowany na
miesiąc październik, w związku z tym, wówczas zaprosimy Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej, żeby nam szeroko ten temat omówiła.
Radna Tymusz - Zbliżają się wakacje i mówiliśmy już na temat ślizgawki na plaży miejskiej, czy coś
będzie robione w tym temacie. Czy ona będzie zabezpieczona w jakiś sposób, żeby nie kolidowała,
żeby była po prostu bezpieczna. I jak sprawa się przedstawia z pomostami, żeby nie wyszło tak jak
ubiegłego lata, że wyskoczyło coś, że jest coś nie tak z naszymi pomostami. Jak to będzie
rozwiązane, chcielibyśmy wiedzieć.
Pani Burmistrz- Odpowiem w sprawie pomostów. Jesteśmy już po audycie, sprawdziliśmy, które
belki, które deski są do wymiany, przygotowujemy się do tego, żeby te zadania przed sezonem były
zrobione, chociaż nie oszukujmy się, w tamtym roku również robiliśmy inwentaryzację pomostów i
na stan, w który wówczas mieliśmy to belka, która w tamtym roku, niestety pękła, nie wyglądała na
taką, którą należałoby już wymienić. W tym roku zrobiliśmy tą inwentaryzację w takim
poszerzonym gronie i mamy nadzieję, że ona przyniesie odpowiednie skutki, jest tam do wymiany
kilkadziesiąt desek, kilka belek, więc to będziemy realizować.

W sprawie zjeżdżalni, właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs na dzierżawcę lokalu, który będzie
prowadził jakąś gastronomię na plaży, miał jakieś zamierzenia odnośnie tego, żeby to ewentualnie
przywrócić do takiego stanu używalności, lub zabezpieczyć to w odpowiedni sposób. W momencie
podpisywania umowy będziemy ten punkt również z nim negocjowali i wtedy będziemy wiedzieli
dokładnie co zrobimy z balbiną, bo nie ukrywajmy dla wielu jest to atrakcja, a dla innych jest to
szpecący, niepotrzebny element na plaży. Jeżeli dzierżawca będzie miał dobry pomysł, to oczywiście
przychylimy się do tego.
Radny Komar- Chciałbym się zapytać, kiedy możemy się spodziewać remontu chodnika w
Jarnatowie, to jest pierwsze pytanie i drugie pytanie, spodziewamy się otwarcia nie wiem, czy
hucznego, czy nie hucznego Środowiskowego Domu Samopomocy. I droga dojazdowa do tego
Środowiskowego Domu jest bardzo dziurawa, już o tym wielokrotnie ustnie z Panem Burmistrzem
rozmawialiśmy i prosiłbym, żeby to jakoś do otwarcia naprawić czy jakoś pouzupełniać, żeby to nie
było takie sito.
Pani Burmistrz- Jeżeli chodzi o tę drogę oczywiście państwo wiecie, że klejenie czegoś byle jak i
łatanie tylko dlatego, żeby na przyjazd gości to wyglądało dobrze, to chyba nie jest dobry sposób
tak naprawdę. Do drogi trzeba podejść prawidłowo, a nie na chybcika, żebyśmy nie wydali
pieniędzy, które za dwa miesiące okażą się wydanymi pieniędzmi w błoto, a jeżeli chodzi o pytanie
o chodnik w Jarnatowie, zadnie zaplanowane jest na ten rok, jesteśmy na etapie pozyskiwania,
kończenia dokumentacji i chyba już jest dokumentacja gotowa, jest złożone zgłoszenie robót,
ponieważ to na zgłoszenie robót, więc na pewno w tym roku, zgodnie z tym co jest zaplanowane,
ten chodnik będzie.
Radny Komar- Źle mnie pani może zrozumiała z tą drogą, nie chce, żeby tam została jakaś lipa
zrobiona, żeby do tematu podejść poważnie, bo było to zgłaszane już wielokrotnie i właśnie
żebyśmy nie robili tego jakoś tak właśnie na szybcika i tak powiem niechlujnie, dlatego czekaliśmy
aż minie zima. Myślę, że Pan Burmistrz jest wtajemniczony w tą sprawę. Zgłaszałem to już w
zeszłym roku, w tym roku to potwierdzam. Myślę, że właśnie jeżeli jest taka impreza to jest jakaś
większa szansa, że tą drogę się naprawi, bo tak to nie ma żadnego odzewu.
Pani Kisielewicz Krystyna Sołtys Glisna- Chciałam zapytać, czy byłaby jakaś realna szansa, może to
nie są aż takie duże nakłady, ale 100 metrów drogi naszej gminnej, która jest za kościołem w
Gliśnie, czy trochę tłucznia, czy czegoś twardszego, żeby w te dziury, które tam są nasypać. Zresztą
tutaj panowie radni są z Glisna to wiedzą, że teraz, kiedy deszcz popada, nie można przejechać. To
jest odcinek 100 metrowy drogi, wiemy, że na razie nie ma możliwości, żeby ten odcinek cały drogi
jakoś zrobić już konkretnie, ale chociaż jakoś załatać.
Przew. Rady- Z tego co wiem, to będzie rozbiórka łącznika w Gliśnie. I z tego co słyszałam, to ma
być gruz, czy to się nie nada?
Radny Stein- Nadawałby się ten gruz pod warunkiem, że będzie w specyfikacji ujęte rozdrobnienie
tego gruzu, przez maszynę. Jeżeli do odpowiedniej frakcji zostanie rozdrobniony, jak najbardziej się
nadaje do wykonania, ale muszą być odpowiednie frakcje zrobione na kruszarce.
Pani Burmistrz- Z tego co ja pamiętam, państwo mieliście to zaplanowane w swoim funduszu
sołeckim, ewentualnych inwestycjach w Gliśnie.
Pani Kisielewicz- Nie, nie było tej drogi tutaj.
Pani Burmistrz- Później inwestycja w Gliśnie, miała być zrobiona droga za kościołem, państwo
zrezygnowaliście z drogi za kościołem.

Pani Kisielewicz- Nie, miał być sam chodnik. Nie droga a chodnik.
Pani Burmistrz - I chodnik i droga temat drogi ciągle wraca, czy pani jest w stanie oszacować teraz
ile to będzie kosztowało, ja nie jestem w stanie w tej chwili też teraz oszacować ile to będzie
kosztowało. Temat zgłosimy do Referatu Inwestycyjnego zobaczymy, jakie to będą ubytki i
spróbujemy to wyszacować. Państwo doskonale wiecie, że jeżeli my wprowadzamy nowe zadanie
do budżetu, to któreś zadanie z tego budżetu musi wylecieć, nie oszukujmy się. My musimy teraz
zadecydować z czego my zrezygnujemy. Oczywiście postulat jest zapisany. O wszystkich drogach,
które państwo mówicie, my te tematy zapisujemy. Dróg jest wiele do uzupełnienia, do remontów,
chociażby samo gruzowanie. Wydawało nam się, że zrobimy akcję pozyskiwania gruzu. Niestety ten
gruz musi być rzeczywiście skruszony, odpowiednio ułożony, bo to później też świadczy o jakimś
komforcie jazdy. Możemy sobie zrobić większą krzywdę wysypując tak jak na niektórych drogach,
ktoś rozbierając sobie chlewik wysypał niemalże całe cegły i przyjeżdża do gminy i mówi, że sobie
na tej drodze uszkodził samochód, a myśmy tego na tą drogę nie wysypywali. Więc oczywiście
zapiszemy w miarę posiadanych środków, w miarę możliwości będziemy stosunkowo te drogi starali
się łatać, bo to można nazwać na razie tylko łataniem.
Przew. Rady - Ja rozmawiałam tutaj z pracownikiem referatu inwestycji to mówił właśnie o tym, że
w przypadku takiej dużej inwestycji jak rozbiórka tego łącznika, prawdopodobnie będzie możliwość
bo będzie kruszarka, więc jeżeli byłaby kruszarka to mamy sprawę rozwiązaną, bo od razu można
przewieźć gruz na tą drogę i sprawa by była załatwiona, ale tutaj trudno mi jest na dzień dzisiejszy
powiedzieć. To jest tylko informacja, którą uzyskałam w dniu dzisiejszym, zresztą od pracownika
referatu inwestycji.
Pani Kisielewicz- tylko dodam, że my zrezygnowaliśmy z tego chodnika, bo byłoby absurdem robić
porządny chodnik jak drogi nie ma, więc dlatego wycofaliśmy się z chodnika.
Pomysł jest taki żeby to zrobić już dokładnie. Zwłaszcza, że to jest centrum wsi, przy samym
kościele.
Radny Stein- Chciałbym tutaj przedłożyć inną propozycję odnośnie samochodu strażackiego. Jeżeli
się okaże na przykład, że koszty homologacji nie będą ekonomicznie zasadne dla tego pojazdu,
gmina posiada propozycję sprzedaży. Jest taka propozycja, żeby ten samochód jednak pozostał w
Strażach Pożarnych, ponieważ w świetle posiadanej, bynajmniej przeze mnie wiedzy wiem, że ten
pojazd może być pojazdem bojowym w Ochotniczych Strażach Pożarnych, nie może funkcjonować
w systemie ratownictwa krajowego. I należałoby ewentualnie rozważyć możliwość, jeżeliby nie
opłacałoby się go homologować, uzbrajać do standardów ratownictwa krajowego, żeby zostawić go
w Ochotniczej Straży Pożarnej na przykład w Gliśnie, a samochód, który tam jest sprzedać, lub
przekazać gdzie indziej.
Pani Burmistrz- W momencie, kiedy będziemy wiedzieli, co się dzieje z autem dla Lubniewic,
podejmiemy stosowne kroki. Z mojej wiedzy zresztą uszczegóławiałam ją na komisjach, wynika, że
nie do końca to jest prawda, że bez homologacji może w OSP taki samochód funkcjonować w
związku z tym proszę zrewidować jeszcze raz swoje informacje.
Szczegółowo odsyłam tutaj do Komendanta Koseli, bo jest w temacie bardzo wdrożony i
zaangażowany. Oczywiście nie zrobimy czegoś takiego, że ten samochód będzie stał jako eksponat
do zwiedzania, tak jak teraz stoi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Będziemy się starali ten
samochód w odpowiedni sposób wykorzystać zgodnie z tym na co nam pozwolą przepisy prawa i
posiadane środki oczywiście.
Radny Sornat- Ja mam takie pytanie, czy Geofizyka już zakończyła roboty na terenie gminy
Lubniewice.

Pani Burmistrz- Nie odpowiem panu na to pytanie, ewentualnie proszę o zwrócenie się do działu
inwestycyjnego, oni są z nimi w stałym kontakcie.
Radny Sornat - Ja nie będę do nich chodził, jeśli jeszcze nie jest z nimi zakończona sprawa, żeby
odebrać te drogi, bo są mocno uszkodzone. Rozumiem, że gmina udostępniła drogi swoje,
Pani Burmistrz- Dziękuję za uwagę.
Radny Sobecki- Jeszcze mam taką jedną uwagę. W trakcie czyszczeń przy terenie parkowym w
Gliśnie na samym narożniku, przed pałacem po lewej stronie jest ujęcie wody. I okazało się teraz
jak było tam robione przyłącze, że tam była wcześniej dziura, potężna dziura, wyrwa, hydrant jest
uszkodzony około półtora metra głębokości. Ta dziura jest zalana wodą, żeby to można było przed
targami zabezpieczyć, bo tam się może jakaś tragedia wydarzyć. Ja to już przekazywałem, to
sprawa priorytetowa.
Pani Burmistrz- Bardzo serdecznie proszę zgłaszać się bezpośrednio do referatu inwestycyjnego,
ponieważ my jesteśmy w stanie wtedy zareagować. Nie musimy czekać na sesję, żeby taki temat
poruszyć i zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Ja panu w tej chwili nie odpowiem, co z tym
możemy zrobić, zapiszę tylko w zeszycie. I będziemy temat rozpoznawali. Zapraszam do
bezpośredniego kontaktu.
Radny Sobecki - Wynikło w trakcie czyszczenia, bo drzewa się odsunęły, i dopiero widać.
Pani Burmistrz- Rozumiem, podjedziemy, zobaczymy.
Radna Tymusz. -Ja z informacją dla panów od strategii. Panowie mogą się natknąć przy wywiadach
z ludźmi obcojęzycznymi, którzy mieszkają w ogóle na stałe w Lubniewicach.
Przew. Rady- Dwa zapytania mieszkańców odnośnie lampy na ulicy Skwierzyńskiej przy przystanku.
Nadal tam się cuda dzieją, ona się zapala- gaśnie z niewiadomych przyczyn. A druga lampa to jest
na ulicy Harcerskiej.
Pani Burmistrz- Jeżeli chodzi o lampy to jest temat dla nas bardzo bieżący, ciągle coś z tymi
lampami się dzieje, Burmistrz interweniował u samego dyrektora w Sulęcinie. Dostaliśmy specjalny
numer faksu, na który zgłaszamy wszystkie awarie, tylko tyle możemy zrobić. My nie jesteśmy
właścicielami tych lamp, zgłaszamy energetyce.
Przew. Rady- Czasami dzieje się tak, że lampy świecą się przez cały dzień, bo twierdzą, że jeżdżą ich
samochody wtedy patrzą co się dzieje, ale nie wiem jak to jest, że ciągle te same lampy się nie
świecą i dalej nic nie jest zrobione.
Pani Burmistrz- Często jest tak, że niektóre lampy, ja tak podejrzewam, być może prowizorycznie są
załatwione z tego powodu, że niektóre lampy naprawdę są już dość stare i wymagają jakby
gruntownych remontów. Mieszkańcy zgłaszają, energetyka przyjeżdża, lampa poświeci pół nocy, a
potem zgaśnie. My mamy wiele takich przykładów, to już są tematy i w Gliśnie, w Trzcińcach, w
Lubniewicach, i na Osiedlu Słowiańskim, naprawdę to co możemy zrobić, to wysyłamy wszystko
faksem, nawet już nie musimy tego zgłaszać na infolinię, bo wtedy procedura jest dłuższa. Ja nawet
osobiście w tamtym tygodniu rozmawiałam z panem dyrektorem po sytuacji w Trzcińcach, gdzie z
autobusu PKS przy ciemnościach egipskich skradziono paliwo. Zapewniono mnie, że oni reagują na
wszystkie nasze zgłoszenia. Jeżeli ktoś chce zgłosić uszkodzoną lampę, żeby to miało bardzo szybki
efekt, najlepiej zobaczyć na tej lampie numer tej lampy lub jakieś oznakowanie i wtedy energetyka
nie bada całej linii, tylko jedzie bezpośrednio w to miejsce, dlatego taki apel, gdybyście państwo
wiedzieli. Działamy, ale niestety te lampy też mają swoje lata i wymagają nakładów.
Radny Sobecki- I jeszcze tylko taka mała sugestia, rozmawiałem z panem Pacześnym, tablica

informacyjna od strony Lubniewic czasami pokazuje błędy, gdzieś lekkie zwarcie na niej jest i od
jakiegoś czasu po prostu pół znaku się wyświetla.
Pani Burmistrz - Temat jest już zgłoszony.
Radna Tymusz -A ja chciałam zapytać, czy jak naprawiają z energetyki lampy. Czy do nas,
przychodzą jakieś informacje, które lampy są zrobione. Czy do nas przychodzi tylko kwota o
zapłatę.
Pani Burmistrz- Nie posiadamy takiego raportu, może warto rzeczywiście zgodnie z sugestią
wystąpić.
Pan Zbigniew Kamieniczny Sołtys Jarnatowa- Czy urząd wydawał firmie z Sulęcina zezwolenie na
składowanie odpadów poprodukcyjnych w Jarnatowie, przy drodze w kierunku jeziora, ziemia
agencyjna. Tam są wywożone odpady z sortowania warzyw, kwiatów, zaczyna się robić ciepło i jest
nieciekawy zapach. A tego jest dość dużo. Wożą trzy, cztery razy w tygodniu, dużą przyczepą. Jest to
duża hałda i warto by się tym zainteresować.
Pani Burmistrz- Pierwsze słyszę, sprawdzimy.
Radny Kamieniczny- Jeszcze lampa w Jarnatowie na skrzyżowaniu świeci, gaśnie, świeci, gaśnieprzerywacz ktoś jej założył.
Jan Pulkowski Sołtys Rogów. - Pocieszę tych co lampy nie świecą, ja zgłaszałem w gminie w
grudniu dla Waldka, później na sesji w lutym, dzisiaj mamy maj, lampa jak nie działała tak nie
działa, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Chciałbym się zwrócić z prośbą, bo do Rogów
informacje, ankiety odnośnie śmieci dotarły 7 maja i jak roznosiłem to się wszyscy ze mnie śmiali,
że do 30 kwietnia trzeba było je zdać, żeby takich rzeczy nie robić.
Odnośnie pkt 21 .Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przew. Rady o godz. 13.25 zamknęła XXX zwyczajną
sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach.
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