Protokół
z przebiegu XXXIX zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Radni nieobecni:
Radny Matczak Przemysław
Radna Żuk Ewa
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 16.00 wypowiadając sława „Otwieram XXIII
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych, mieszkańców oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Poinformowała, że porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy otrzymali i wnioskuje o wprowadzenie
dodatkowych punktów do porządku obrad dot.
1.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubniewice.
Za wnioskiem głosowało 13 radnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania
deklaracji.
Za wnioskiem głosowało 13 radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Za wnioskiem głosowało 13 radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Za wnioskiem głosowało 13 radnych.
Przew. Rady- te uchwały związane z ustawą śmieciową proponuję rozpatrzeć na początku sesji w
kolejności przyjmowanej do porządku obrad.
Radny Stein- Moim zdaniem pierwsza powinna być podjęta uchwała w sprawie regulaminu,później
sposób i zakres określania usług, następnie stawki a na końcu wzór deklaracji , ponieważ na wzorze
deklaracji są już wpisane stawki.
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Wszyscy wyrazili zgodę na proponowaną przez Radnego Steina kolejność przyjmowania uchwał.
Przew. Rady poprosiła o przyjecie protokołu z sesji z dnia 20.11.2013
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni (13 )
Następstwie poddała pod głosowanie protokół z sesji z dnia z dnia 28.11.2013
Uwag do protokołu także nie zgłoszono
Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni (13 )
Porządek obrad
1.Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r
3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2014r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego na 2014r.
6.Uchwalenie budżetu Gminy na 2014r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubniewice na lata 2014-2024
8.Plan pracy Rady na 2014 r.
9.Interpelacje i zapytania.
10.Zakończenie obrad.

Odnośnie pkt 2. porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lubniewice.
Pan Burmistrz- Skupię się na tych najistotniejszych fragmentach. Uchwała Rady Miejskiej w
Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
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w gminie Lubniewice. Postanowienie ogólne, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Lubiewice w zakresie wynikającym z artykułu czwartego,
ustęp pierwszy i drugi ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Tekst jednolity Dziennika Ustaw z dnia 2012, pozycja 391 z późniejszymi zmianami. Jeśli
chodzi o regulamin utrzymania czystości, porządku na terenie gminy Lubniewice zmienia się
rozdział 4 paragraf 18 przytoczę „ustala się częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości w terminach wyznaczonych oznaczonych harmonogramem opracowywany
przez uprawnionego przedsiębiorcy,
przy czym
1.Odpady zmieszane:
a, zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie,
jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.
b, zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych, co najmniej
raz na dwa tygodnie.
2.Odpady zbierane selektywnie.
a. papier, makulatura, tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe
zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i nie zamieszkałych
zabudowań, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.
b. Szkło i odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, będą gromadzone w pojemnikach, lub
workach ustawionych na nieruchomościach, zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej, odbierane raz na miesiąc. Tutaj jest lub dlatego, że przy
skupiskach większych ludności, nie będziemy dawać ludziom worków tyko będą pojemniki typu
igloo albo podobne rozwiązanie.
3. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
a. zgromadzone w pojemniku postawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie,
b. w miesiącach letnich to jest czerwiec, lipiec, sierpień odpady ulegające biodegradacji, oraz
odpady zielone, będą odbierane raz na tydzień w tym zakresie zmienił się regulamin, który to jak
państwu przedstawiałem wynika z uzasadnienia ekonomicznego.
Jeszcze rozdział 9. Postanowienia końcowe również zostały zmienione, ponieważ paragraf 33 punkt
1 traci moc uchwała numer XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013
roku w sprawie, regulaminu utrzymania czystości, porządku na terenie gminy Lubniewice. Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 roku, pozycja 1205.
Punkt 2 Traci moc uchwała numer XXXI/224/2013 Rady Miejskiej Lubniewice z dnia 10 czerwca 2013
roku, zmieniającą uchwałę numer XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25
kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy
Lubniewice. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 roku, pozycja 1511.
Paragraf 34 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
Paragraf 35, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego,
I teraz, ważne każdy regulamin utrzymania porządku, czystości na terenie gminy musi być
zaopiniowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, w naszym przypadku w
Sulęcinie, takie postanowienie oczywiście otrzymaliśmy dnia 27 grudnia 2013 roku. Opinia w
załączeniu. (Zał. Nr 3)
Za przyjęciem uchwały głosowało – 10 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 3 radnych
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Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 4)
Odnośnie pkt.3 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
Pan Burmistrz - Przeczytam zmiany, które nastąpiły w uchwale, one wynikają ze zmiany
regulaminu, który przed chwilą czytałem. Zmiany nastąpiły w paragrafie 7, cyt.” ustala się
następującą częstotliwość, odbierania odpadów komunalnych.
1. odpady zmieszane,
a) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach, zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.
2, odpady zbierane selektywnie,
a) papier, makulatura, tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe,
zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych raz na dwa
tygodnie z godnie zgodnie z harmonogramem.
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, kolorowego będą gromadzone w
pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach, zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej, odbierane raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem.
Pkt 3 Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
a) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej zagrodowej -i wielorodzinnej, raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem.
b) w miesiącach to jest czerwiec, lipiec, sierpień odpady biodegradowalne będą odbierane raz na
tydzień, zgodnie z harmonogramem
4. dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych
kompostownikach w w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.
I oczywiście zmienił się również paragraf 9, który mówi o tym, że
Traci moc uchwała numer XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 roku, pozycja 1206 .
2. Traci moc uchwała numer XXI/225/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10.06.2013
zmieniająca uchwałę Nr XXIX /210/2013 RM w Lubniewicach z dnia 25.04.2013r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego z 2013, pozycja 1512)
paragraf 10, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lubniewic.
Paragraf 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i
wchodzi w życie od 1 stycznia 2014roku.
Następnie przedstawił uzasadnienie do uchwały
Wobec braku pytań i uwag Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10- ciu radnych
Wstrzymało się od głosowania – 3 radnych
Uchwała została przyjęta. ( Zał. Nr 5)
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Odnośnie pkt 4. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pan Burmistrz-Też przeczytam te paragrafy, które uległy zmianie.
Mianowicie paragraf 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty zagospodarowania
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy i tak.
1. Stawkę podstawową w wysokości 17 złotych w przypadku, gdy odpady komunalne nie są
gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
2. Niższą stawkę opłaty w wysokości 7 złoty w przypadku, gdy odpady komunalne są
gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
Paragraf 2 Sposób naliczania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, odbieranymi z
nieruchomości zamieszkałych określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia
opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Paragraf 3 Traci moc uchwała nr XXXVII/261/2013, Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20
listopada 2013roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Paragraf 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
Paragraf 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Pan Burmistrz- Jeszcze słowo komentarza, bo te podwyżki można odebrać różnie, i pozytywnie i
negatywnie. Zwolennicy, myślę, sortowania odpadów powiedzą, że jest to bardzo dobry krok,
przeciwnicy powiedzą, że jest to zamach na kasę biednych mieszkańców. Na pewno będziemy, tak
jak z resztą przy ustaleniu pierwszych stawek przy wprowadzeniu systemu, mieszkańcy byli szeroko
informowani. I ci, którzy tylko chcieli, zostali poinformowani, bo była i ulotka, była i gazeta, były i
spotkania, były wszystkie możliwe drogi dotarcia do mieszkańców. Ci, którzy nie chcieli, nie zostali
poinformowani, więc na pewno mieszkańców poinformujemy, dlaczego następuje wzrost.
Odpowiedź jest bardzo prosta, jesteśmy po półrocznym trwaniu systemu, z którego jasno wynika,
że narzucone przez ustawodawcę poziomy odzysków przy obecnych prawdopodobnie w stawkach
tutaj dopatrujemy tego, że są zagrożone poziomy odzysków po prostu nie zostałyby osiągnięte.
Stąd doszedłem do wniosku, że musi nastąpić zasadnicza różnica pomiędzy śmieciami sortowanymi
i niesortowanymi, żeby śmieci sortować po prostu się opłacało. Dlatego, że odpowiedzialność
ponosimy zbiorową, jeśli za nie osiąganie danych poziomów odzysku, będą nałożone kary. No my
tych pieniędzy nie weźmiemy z drugiej kupki budżetowej, tylko ustawa mówi, że będą musieli za to
płacić solidarnie wszyscy mieszkańcy i będziemy musieli kary płacić. Ja państwu przedstawiałem
jakie to są kary. Dzisiaj jeszcze nikt tych kar nie płacił, więc my możemy się poruszać w kwotach
widełkach, 100-150 tysięcy złoty. Jeśli podzielicie sobie to na ilość mieszkańców, za jeden tylko rok,
a tutaj kara jest naliczana co roku, za każdy rok, w którym nie jest osiągany poziom odzysku, to robi
się sytuacja nieciekawa i tutaj nikt nikogo nie straszy, że za śmieci będziemy musieli płacić 30
złotych, bo tak może, to realnie wyglądać. Mając na względzie dobro gminy, biorąc
odpowiedzialność ja jako Burmistrz, ale wy przecież te uchwały głosujecie, takie stawki
zaproponowałem, dlatego że 10 procent, jakie odzyskaliśmy , za te pół roku poziomu odzysków, są
pierwszym takim stopniem wymaganym przez ustawodawcę. Kolejne lata jest to 15-30 aż do50
procent, w związku z powyższym tendencja, jaka się tutaj ujawniła po pół roku jest niepokojąca i
bardzo często słyszeliśmy od mieszkańców, którzy składali zmianę deklaracji, a że co tam, nie ma
wielkiej różnicy w sortowanych, a nie sortowanych, więc nam się nie opłaca sortować. Niestety,
system taki musi się opłacać. Więc mam nadzieję, że to będzie dopingujące. Zresztą też są takie
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informacje od mieszkańców, że to będzie środek dopingujący do tego, żeby śmieci sortować. Stąd
mój wniosek o to, żeby te stawki ustalić na takim poziomie.
Uwag do projektu uchwały n ie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały glosowało – 8 radnych
Wstrzymało się od glosowania 5 radnych
Uchwała została przyjęta. ( Zał. Nr 6)
Odnośnie pkt 5.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca
składania deklaracji.
Pan Burmistrz- Też ograniczę się do zmian, jakie nastąpiły, one wynikają ściśle ze stawek, które
zostały ustalone za śmieci sortowane i niesortowane.
Paragraf 3, bo on się zmienia, traci moc uchwała numer XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w
Lubniewicach, z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
zagospodarowaniu odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, oraz
terminów i miejsca składania deklaracji.
Tutaj zmieniają się pozycje, 35 to jest pozycja ustalająca stawkę 7 złotych za selektywne, poz.36, 17
złotych za zmieszane. Uzasadnienie jak powyżej, przeczytam tylko to co jest jakby istotne, bo we
wcześniejszych wszystkich uchwałach te same informacje przekazywałem Państwu, że są to
obowiązki wynikające z ustawy z 2012 roku. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej
deklaracji, będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. W uchwale
ustalono nową, miesięczną stawkę opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Deklaracja jest elementem
niezbędnym do nowego postępowania przetargowego dotyczącego odbioru transportu
zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w gminie Lubniewice.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych
Wstrzymało się od głosowania -5 radnych
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 7)
Odnośnie pkt 6. porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2013r
Pani K. Szczepańska Z-ca Burmistrza- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2013r
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych
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Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Uchwała została przyjęta. ( zał. nr 8)
Odnośnie pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2014r.
Pan Tyczyński Marcin Przew. GKRPA- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2014r.
Wobec braku uwag Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. nr 9)
Pkt 8.porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
Pan Tyczyński przedstawił także projekt uchwały
przeciwdziałania narkomani na 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały glosowało – 13 radnych.
Uchwała została przyjęta.( Zał. nr 10)
Pkt 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego na 2014r.
Pani Katarzyna Szczepańska Z-ca Burmistrz przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
stawek dotacji przygotowań dla zakładu budżetowego na 2014 rok.
Pan Burmistrz- Słowo komentarza do tej uchwały. Nie ukrywam, że miło dostawać pisma od swoich
kierowników tego typu, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach po analizie działalności
zakładu za jedenaście miesięcy 2013 roku działy: mieszkaniówka, oczyszczania ścieków, woda
zamknęły się wynikiem dodatnim. Zwracamy się z prośbą o zmianę w planie finansowym
przychodów i kosztów na 2013 rok. Środki finansowe, uzyskane ze sprzedaży usług, zostały
przeznaczone na bieżące eksploatację, głównie na zapłatę energii elektrycznej, zakup materiałów
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu i bieżące remonty. Jest to kolejny rok, który
kończymy na plusie, jest to około 70 tysięcy złotych. Jak przypomnicie sobie te pierwsze lata, gdzie
z reguły było tak, że wyciągana była ręka, tutaj kończymy na plusie i nie wyrzuciliśmy pracowników
nie zmniejszyło się zatrudnienie. Dobrze się gospodaruje tymi środkami, więc to jest taki pozytyw.
Jeszcze jedno zdanie chciałem dodać do tej uchwały. Przygotowujemy właśnie dowozy, przetarg na
dowozy dzieci do szkół. Chcemy zorganizować, przetarg na dowozy dla dzieci naszych szkolnych.
Mierzyłem się z tym tematem około półtora roku. Nawet chyba tutaj była poruszona taka kwestia,
któregoś razu na komisjach, czy by nie oddać na zewnątrz przewozów. Uznaliśmy wspólnie z
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kierownikiem, że jest to jak najbardziej zasadne, ponieważ przetarg, który możemy zorganizować i
taki przetarg organizujemy od 1 lutego dowozy zaczną funkcjonować. Po pierwsze wykorzystywane,
będą nasze autobusy. Po drugie, pracować będą nasi kierowcy ci sami, po trzecie i co jest dla mnie
jako dla burmistrza najważniejsze, uruchamiamy w ten sposób komunikację miejską w naszej
gminie. Tu wielokrotnie chociażby najwięcej miałem takich sygnałów z miejscowości Jarnatów,
gdzie dostęp do usług medycznych, zwłaszcza do lekarza był totalnie ograniczony, bo zostały
wyeliminowane niemalże wszystkie połączenia z Lubniewicami. Mówię o trasie Sulęcin, Gorzów
przez Jarnatów. W związku z tym, mieszkańcy niejednokrotnie prosili o interwencję w PKSie.
Oczywiście takowe były, ale PKS jest przedsiębiorstwem, które nastawiony jest również na zysk więc
mowy o wprowadzeniu ekstra połączenia nie było. Natomiast tutaj w ramach tego przetargu, w
ramach tak zwanych dowozów otwartych oprócz dzieci, bilet będą mogły kupić również osoby,
mieszkańcy nasi, aby dojechać na przykład do lekarza i od tego lekarza również wrócić. Co jeszcze
ważne na pewno zanotujemy oszczędność. Trudno mi powiedzieć w jakiej wysokości, po przetargu
na pewno państwa poinformuję, dlatego że takie dowozy otwarte, które niestety może wykonywać
przewoźnik licencjonowany, czyli my, nie możemy jakby jako Zakład Gospodarki Komunalnej
wystartować w takim przetargu, dostaje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, więc nie
będzie to kwota za dowozy na pewno na poziomie ponad 5 złotych, tylko należy się spodziewać, tu
mogę z doświadczeń moich kolegów z gmin ościennych powiedzieć, że jest to kwota na poziomie
3,50 złote około.
Przew. Rady - Czyli tyle co miejski autobus.
Pan Burmistrz - Dokładnie tak, więc tutaj na pewno powstanie oszczędność i mam nadzieję, że ta
oszczędność zostanie spożytkowana w sposób bardzo dobry, bo nie zamierzam tych pieniędzy
również zabierać zakładowi gospodarki komunalnej. Chociażby zakup nowego ciągnika, który jest
niezbędny, beczka mała do wywozu nieczystości, więc tutaj tą oszczędnością jakąś przymiarkę
robimy, na razie głośno o niej nie będę mówił. Po przetargu na lutowej sesji na pewno tą
informacją się z państwem podzielę, także tą dotację musimy jakby przyznać Zakładowi Gospodarki
Komunalnej taka jest, jakby zasada. Na półtora roku chcemy zrobić taki przetarg, dokładnie na cały
ten rok szkolny i do końca przyszłego roku szkolnego.
Radny Sobecki- Po takim przetargu, jeśli chodzi o sprawność tego sprzętu czy autobusu, będzie
podnosiła osoba, która wygra przetarg rozumiem. Obowiązkiem tego kto będzie prowadził usługę
jest utrzymanie.
Pan Burmistrz – Autobusy zostaną wydzierżawione, do tego kto wygra przetarg będzie należało
wszystko utrzymanie, konserwacja.
Radny Sobecki - Żeby czasem nam nie zostawił spuścizny.
Pan Burmistrz - No nie. Teraz świeżo po przetargu, są Krzeszyce, Ośno Lubuskie, więc jakby te
przetargi zostały oddane na zewnątrz. Mam nadzieję, że to przede wszystkim poprawi tą
komunikację, jeśli chodzi o mieszkańców na terenie naszej gminy, której po prostu z roku na rok
ubywa dlatego, że PKS tnie połączenie za połączeniem.
Pani Radna Wąsiel- Ja mam pytanie, a co z dziećmi z Rogów, po nich też autobusy będą
przyjeżdżały.
Pan Burmistrz- Szanowni państwo wiemy, że dzisiaj sprawę komunikacji na terenie naszej gminy
mamy rozwiązaną w ten sposób, że część dzieci odbierane jest autobusami, część jest busem
odbierana. My całe usługi oddajemy na zewnątrz, więc gdybym ja był przedsiębiorcą, który staje do
przetargu, to ja bym do Rogów autobusu nie wysłał, tylko oczywiście wysłałbym mniejszy pojazd,
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więc jak to zostanie rozwiązane to już będzie kwestią wygrywającego przetarg. Dzieci do szkoły
muszą być dowiezione. Mało tego, muszą być dowiezione bezpiecznie, mało tego muszą mieć
również opiekuna, tak że tutaj jakby nic się nie zmienia oprócz tego, że zyskujemy dużo i zyskują
mieszkańcy.
Radny Komar- Czy częstotliwość, bo wiem, że do mojej miejscowości jeździ ten busik, czy on będzie
utrzymany dalej, czy zostanie to zabrane.
Pan Burmistrz- Ja nie mogę powiedzieć, czy bus będzie utrzymany. Częstotliwość, którą przyjęliśmy
jest wpisana do przetargu, więc ta częstotliwość jest zachowana, a czy dzieci będą odwożone do
Jarnatowa autobusem czy busem, tego ja nie mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć. Częstotliwość
zostaje, nic się nie zmienia. My tą częstotliwość przyjętą w tym roku zgłaszamy do przetargu, bo
tam zwiększaliśmy. To nic się nie zmienia, na półtora roku na pewno, przetarg daje taką gwarancję,
Za przyjęciem uchwały glosowało – 13 radnych
Uchwała została przyjęta.( Zał. Nr 11)
Pkt.10.porządku obrad. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Planowania i Budżetu,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej z autopoprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej
Pani Katarzyna Szczepańska przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2014r.
Następnie przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę numer 691/2013 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2013 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z
uzasadnieniem gminy Lubniewice.( Zał. Nr 12)
Pani Burmistrz - tutaj jeszcze musimy się ustosunkować do tego, co rzeczywiście w uchwale
budżetowej zostało zmienione i tak jak już było wspomniane, więc zwiększył się podatek od
nieruchomości i to jest od osób prawnych o 27 tysięcy, od osób fizycznych 9 tysięcy. Ze względu na
obniżenie cen żyta, obniżono podatek rolny tak i od osób prawnych na kwotę 27 tysięcy, od osób
fizycznych na kwotę 23 tysiące złotych i w związku z tym, że przeanalizowaliśmy rok 2013, należało
zwiększyć dochody z tytułu podatków cywilnoprawnych o 20 tysięcy, żeby po prostu nam
wystarczyło. I to są wszystkie zmiany
Jeszcze załącznik numer 4 zmienia się w stosunku do tego, co powiedział burmistrz odnośnie
zmiany dotacji dla zakładu budżetowego.
Stein H- Przew. Komisji planowania i budżetu RM przedstawił opinię komisji na temat projektu
budżetu gminy Lubniewice na 2014 rok z dnia 20 grudnia 2013 roku do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Lubniewice, na 2014 rok. Opinia w załączeniu ( Zał. Nr 13)

9

Pan Burmistrz - Kilka słów komentarza też do tego budżetu, jako że jest to ostatnia sesja w tym
roku, to jak powiedziałem już wcześniej napracowaliśmy się i ja, i wy również, bo 15 sesji, czyli
wychodzi nam dobrze ponad, sesja na miesiąc, biorąc pod uwagę jeszcze czas wolny dwa miesiące,
kiedy rada nie pracuje, to mamy praktycznie 2 sesje w miesiącu, także tutaj bardzo dziękuje za to,
że byliście zwłaszcza jeśli chodzi o sesje nadzwyczajne, a trochę ich było, jak to się mówi na
zawołanie. I tutaj bez słodzenia, bez jakby jakiś podtekstów, szczerze, szczerze dziękuję. Ja sobie
zadawałem pytanie jaki jest ten budżet, myślę, że niektórzy z was też, o ile nie wszyscy, czy ten
budżet jest budżetem wymarzonym, czy ten budżet jest budżetem na rok wyborczy, może tak się
też można zastanawiać, czy ten budżet jest budżetem dopasowanym, czy może niedopasowanym
na nasze możliwości.
Ja gwarantuję kilka takich sformułowań, które sobie wypisałem, o których też wcześniej myślałem.
Przede wszystkim ten budżet i myślę do tego się już przyzwyczailiśmy jest racjonalny. Nie ma tu
wirtualnych kwot, które może gdzieś uzyskamy, żeby tylko zwiększyć sobie dochód i może wpisać
jakąś inwestycję, która od lat jest upragniona, nie ma tu niepewnych dochodów, to zresztą pokazał
rok kończący się dwa tysiące trzynasty. Kiedy również przyjmowaliśmy budżet na tenże rok, gdzie
zakładaliśmy poziom drobnych inwestycji ważnych niektórych dla gminy dla których, jak to się
mówi dla części mieszkańców mniej ważny, bo wtedy jest ważny najczęściej jak ta inwestycja
dotyczy bezpośrednio Kowalskiego. Kończymy ten rok z niemalże dwudziestoprocentowym
wzrostem budżetu, w stosunku do tego co planowaliśmy, z inwestycjami na poziomie prawie
miliona czterystu tysięcy złotych, co ważne, co dla mnie jako burmistrza najważniejsze w tej
kwestii, z dużą dyscypliną finansową, dlatego że poziom jaki osiągnęliśmy zadłużenia, jest około
dwudziestu sześciu procent dodatkowo wszystkie wskaźniki, które powinniśmy osiągnąć według
nowej ustawy ministra finansów z roku 2010, a które obowiązywały właśnie przez te trzy lata, czyli
2011,2012, 2013. Nic nie wskazuje na to, żeby 4 dni tego, starego roku, który nam został, żeby nam
to zrewolucjonizowały więc wykonana bez wątpienia została bardzo dobra praca, za którą raz
jeszcze wam serdecznie dziękuje. I wracając do budżetu, jaki on jest. Tak jak powiedziałem, na
pewno racjonalny, na pewno nie jest oderwany od rzeczywistości. Na pewno nie jest budżetem też,
który jest jakby moim marzeniem, ale tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. Pani z Regionalnej
Izby Obrachunkowej powiedziała, że i tak dokonaliśmy jakby cudów, nie chodzi o to, że ktoś wierzy
w cuda czy nie wierzy. Na pewno ten rok pokazał, że determinacja również popłaca i nie trzeba
koniecznie sięgać po kredyt, choć jeśli kredyt ma być rzeczą, która zafunkcjonuje dla dobra
społeczeństwa też nie jestem ich przeciwnikiem odpowiadając dalej i podając jego konkretne
przykłady, dlaczego ten budżet został tak sformułowany i przeze mnie zaprezentowany. Przede
wszystkim myślę przyzwyczailiście się już do tego, że to hasło, które od trzech lat powtarzam przy
każdym budżecie, przy każdym spotkaniu, że najważniejszą inwestycją jest człowiek, to nie są
górnolotne inwestycje i myślę, że niejednokrotnie dawałem temu przykład, że dla mnie ważniejsze
jest badanie, niż pięćdziesiąt metrów chodnika. Dla mnie ważniejsze są dzieci, które uprawiają
sport, niż kolejne pięćdziesiąt metrów chodnika. Bo kiedyś postawiłem taką tezę, co nam będzie po
stu metrach chodnika skoro nie będzie miał kto po nim chodzić. I ten budżet chyba mógłbym
zamknąć, tym zdaniem, że stowarzyszenia dostały również odpowiednią pulę pieniędzy,
utrzymaliśmy ten sam poziom jaki był w zeszłym roku, wcześniej takich poziomów nie notowaliśmy,
na sporcie i na kulturze tak jak powiedziałem pieniędzy nie zabraknie, również zdrowie, bo przecież
rok przyszły tak się potoczyło, że będzie to rok, w którym otworzymy upragnione gabinety
lekarskie. Opieka społeczna i cieszę się, że w naszej gminie pracujemy nad modelem nie tylko
wyciągniętej ręki, ale bardziej wędki. I też pani kierownik opieki , która jest obecna bardzo dziękuję,
bo ten rok to naprawdę rok solidnej pracy i zresztą w poniedziałek, 23.12 kiedy roznosiliśmy paczki
dla mieszkańców, dla dzieci, które są dożywiane i po raz drugi korzystamy z takiego programu, nie
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dokładając złotówki ufundowaliśmy paczki za około 10 tysięcy złotych, bo to były pieniążki
rządowe. Słychać to, że ta praca społeczna jest wykonywana bardzo dobrze. Na pewno tym
budżetem nie rozwiążemy wszystkich problemów. Nawet nie rozwiążemy tych problemów, które
założyłem ja sobie, że je rozwiążemy, ale sytuacja bardzo często była dynamiczna i jeśli można było
wyremontować mieszkania socjalne, które również w przyszłym roku będziemy remontować. I
zaangażować należało tam w ogólnym rozrachunku myślę, że wyjdzie około 300 tysięcy złotych z
naszego budżetu, przy takiej samej kwocie z budżetu zewnętrznego, należało tą sytuację
wykorzystać, a nie przeznaczyć na realizację choćby pomysłu wyborczego, który się w wyborach
pojawił. Pozwólcie, że przeczytam o kilku inwestycjach, które co prawda nie zostały ujęte w tym
budżecie, ale też wam na komisjach mówiłem dlaczego nie robimy budżetu deficytowego z
kredytem. Przedstawiamy Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet, który ma się zamknąć, prawa z
lewą stroną ma mieć bardzo dobre wskaźniki, żeby i w kolejnym roku i w kolejnej perspektywie
unijnej, po pieniądze można było sięgnąć. I tak jak powiedziałem, tak też będzie uczynione. W
styczniu przygotowujemy się, już do tego, żeby przedstawić najpierw, oczywiście na radzie, później
wystąpić o kredyt, z którym sfinansujemy przede wszystkim te inwestycje, na które środków
zewnętrznych nie dostaniemy Dlatego, że jak wiecie fundusze unijne po pierwsze już są praktycznie
wyczerpane. Po drugie na niektóre działania po prostu środków unijnych nie ma. Droga w
Jarnatowie za remizą, to jest taka inwestycja, która będzie jedną z największych inwestycji.
Mieszkania socjalne w Świerczowie. Kolejnym, trzecim etapem zamkniemy przygotowywanie
LOksitu na pomieszczenia na gabinety lekarskie. Na pewno wykonamy projekty na drogi, na
Suszycach i Hubalczyków zobaczymy, bo przygotujemy kosztorysy, Jeśli okaże się, że będą
możliwości na wykonanie którejś z inwestycji na pewno też to zostanie zaprezentowane i
przedstawione państwu. Wykonanie drogi pomiędzy GOK-iem a placem zabaw. Jeśli jesteśmy przy
placu zabaw, to musimy tam jeszcze wykonać podjazd i barierkę. To są może drobne rzeczy, ale
mieszkańcy nam to zgłosili oraz monitoring. Na pewno niewielkie place takie rekreacji zostaną
stworzone na Suszycach i na Trzcińcach, na pewno też w Świerczowie rozbudujemy ten plac zabaw.
Na pewno rozebrany zostanie łącznik w Gliśnie, o który wnioskowali już w tym roku radni i rada
sołecka. Na pewno wykonane zostanie ogrodzenie na cmentarzu w Gliśnie, w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej to zostało już w budżecie zapisane. Następnie odwodnienie w Trzcińcach, o które
monitoruje nieustannie radny Kilinkiewicz. Jeśli chodzi też o boisko wiecie dobrze, że zostało nam
kilka prac związanych czy to z estetyką czy to chociażby z ogrodzeniem. Ogrodzimy to, bo w ogóle
wchodzi też nowelizacja ustawy i od 2014 roku każdy obiekt sportowy będzie musiał mieć
monitoring. Niestety monitoring, który my jakby na zaś wpisaliśmy sobie okazuje się, że teraz
została znowelizowana dokładnie na dniach ustawa i mamy obowiązek taki, więc też to zostanie
zrobione. Jeszcze kilka takich drobnych rzeczy tych, których nie wykonaliśmy w tym roku chociażby,
fragment chodnika do pana Krzysztofa Śmierzchały w Jarnatowie. Próg zwalniający na Osiedlu
Świerczów i tam będziemy chcieli utwardzić fragment drogi w kierunku przeciwnym do Rybakówki.
Następnie fragment chodnika na Osiedlu Słowiańskim, przy wjeździe z ulicy, z drogi wojewódzkiej,
również wjazd do państwa Bednarz w Gliśnie, również droga ten fragment, ta zatoczka przy
przedszkolu. w Lubniewicach. Oczywiście, też jak było obiecane, tak też będzie, pracujemy, teraz
już jesteśmy po pierwszych etapach prac, jeśli chodzi o geologię całą w Rogach. Też wpisaliśmy to
do inwestycji przepust plus droga do państwa Starostów. Ja tak mówię w skrócie do państwa
Starostów, to oni są jakby bardzo rozpoznawani tam w tym miejscu. Także te inwestycje są
kosztorysowane przez nas. Oczywiście plaża, bo też już tam dostaliśmy wstępnie dofinansowanie,
więc plaża miejska też zostanie zmodernizowana w jakichś racjonalnych granicach. Także trochę
tych działań zostanie podjętych i na 99 procent dojdzie do skutku modernizacja oświetlenia w
gminie Lubniewice, także ten budżet może nie wygląda proinwestycyjnie, mówiłem też dlaczego
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nie wygląda i taką wspólnie podjęliśmy z panią skarbnik decyzję, żeby tych inwestycji, które na
pewno zostaną wykonane, nie wpisywać, bo będą wspomagane środkami kredytowymi, ale o tym
trzeba, jakby jasno powiedzieć, że nie tylko to, co zostało zapisane, ale też, o czym również z
państwem przedyskutowałem na komisjach te prace zostaną. Mam nadzieję, że w znacznej części,
wykonane, a jeśli będzie przynajmniej tak jak w tym roku, to zrealizowane zostanie 99 procent
inwestycji, które zostały na rok założone. Wasza oczywiście decyzja ja z góry dziękuję za
głosowanie.
Odnośnie jeszcze oświetlenia, tak jak państwu mówiłem prowadzę rozmowy. Już jestem po dwóch,
czy po trzech spotkaniach z firmą, która takie modernizacje robi. Myślę, że na początku lutego
wyjdą dobre wieści, tak to określę. To światło jest w kilku miejscach naprawdę niezbędne jeśli
będzie można to sfinansować w taki sposób, że będziemy płacić konserwację przez dziesięć lat, bo
tak jak mówiłem państwu Eneos, staje się właścicielem majątku, majątku Enei, dlaczego z tego nie
skorzystać byłoby to głupotą, nie skorzystać i nie zmodernizować oświetlenia, które tak jak
mówiłem modernizacja nie dość, że rozbuduje i poczyni niektóre miejsca bezpieczniejszymi, to
dodatkowo jeszcze obniży koszty energii, także tutaj trzeba, byłoby być niepoprawnym, żeby z tego
nie skorzystać. Dziękuję bardzo.
Radny Sornat -Zabieram głos ponieważ, jestem przeciwny budżetowi w tym kształcie, dlatego
pozwolę sobie przedstawić swoje stanowisko i uzasadnić je. Nie ma pani skarbnik, wobec tego do
pana kieruję pytanie. Panie burmistrzu, czy zaplanowano wzrost płac w urzędzie.
Pan Burmistrz - Nie.
Radny Sornat - Nawet o stopień inflacji, w ogóle się nic nie rusza tak.
Pan Burmistrz - Nie jest zaproponowane. jedyna zmiana jaka może nastąpić, nastąpi, zatrudnimy
na pewno pracownika do spraw śmieciowych o czym też informowałem.
Radny Sornat- To piękna wiadomość, drugie pytanie, czy SIFS do wyłonienia firmy usuwającej
śmieci, bo takie postępowanie było w mijającym roku, to jedyne zlecenie jakie było skierowane na
zewnątrz do przygotowania.
Pan Burmistrz - Tak, wtedy to pierwsze zlecenie, o które pan pytał.
Radny Sornat- I więcej nic już takiego nie nastąpiło.
Ponieważ różne, plotki chodzą po mieście, to ja zapytam w prost. Czy jest albo czy była zatrudniona
w tym roku w urzędzie pani Kosińska Krystyna.
Pan Burmistrz - Nie, plotka.
Radny Sornat- Jeszcze tylko pozwolę sobie przedstawić takie zestawienie przygotowane na
podstawie oświadczeń majątkowych, osób pracujących w Urzędzie Miejskim w Torzymiu i dla
porównania, osób pracujących w urzędzie w Lubniewicach, To są dane, dotyczące trzech stanowisk,
zastępca burmistrza, skarbnik i dyrektor domu kultury, są odpowiednie stanowiska jak wiemy, i tu,
i tu. I teraz tak w gminie Torzym według tych oświadczeń, zastępca burmistrza, to ja przejdę od razu
może do konkretów, czyli do wynagrodzenia. Zarabiał miesięcznie z 6611 złotych, w gminie
Lubniewice 6800, czyli tutaj mamy, po naszej stronie większe wydatki na tym stanowisku. Jeśli
chodzi o skarbnika to się kształtowało w ten sposób, że w Gminie Torzym skarbnik zarabiał 5400, u
nas 7 600. Jeśli chodzi o dyrektora domu kultury 3600w gminie Torzym i 5.500 w gminie
Lubniewice. Nie zmierzam do tego, żeby wyrównywać te płace w każdej gminie, ale uważam, że te
rozbieżności są znaczące. Dlatego jak pan powtarza, że ogląda każdą złotówkę, to nie bardzo mogę
w to uwierzyć, bo to są licząc te trzy stanowiska, tak jak gmina, to może kosztować, czyli w płacach
brutto, to jest 79 tysięcy rocznie, które można zaoszczędzić. Nie uważam, żeby gmina Lubniewice
była na tyle bogatą gminą, żeby tak hojnie nagradzać pracowników funkcyjnych. Dziękuję,
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Pan Burmistrz- Ma pan niepełne dane, bo tu jeszcze wymagałoby uzupełnić to stanowisko zastępcy
burmistrza. Czy ma pan informację, ile sekretarz zarabia w gminie Torzym.
Radny Sornat- Na moją wiedzę tam jest burmistrz i jest zastępca bodajże, więc o sekretarzu nic nie
wiem.
Pan Burmistrz- No właśnie musi być sekretarz. W naszym przypadku, tak jak państwa
informowałem, jedna osoba pełni dwie funkcje, więc mamy sekretarza i zastępcę burmistrza na
jednym stanowisku. To jest jedna informacja, myślę że należało by ją uzupełnić. Druga tutaj
należałoby na przykład zapytać również w Torzymiu, ile osób liczy referat finansowy. Oczywiście my
możemy iść w kierunku rozbudowywania referatu. Ja czasami jestem zdania takiego, że jeśli mamy
osobę i skarbnika, ale też jakby windykatora czy egzekutora na jednym stanowisku, to lepiej jest
mieć jedną osobę, nawet kosztowo wydawać by się mogło więcej jej płacić, ale skuteczną o czym
chyba nie muszę państwa przekonywać, bo wystarczy spojrzeć na finanse gminy Lubniewice, na
porozwiązywane trudne sprawy, odzyskane podatki i tak dalej.
Każdy burmistrz, każdy szef kreuje swoją politykę. Ja mógłbym również tutaj panu podać kilka
argumentów gminy Torzym, które przemawiają na niekorzyść niektórych stanowisk, ale myślę, że
sesja ani nie jest miejscem od tego, żebym wyciągał pewne, nieuregulowane sprawy z tamtej
gminy. Bynajmniej dla mnie, jako dla burmistrza zarządzanie w gminie Torzym, nie jest
zarządzaniem wzorowym, bo jeśli są gminy, a tutaj państwo możecie czytać między wierszami,
które trzy lata zalegają z płaceniem ZUSu pracownikom, no to ja zostawiam to bez komentarza, a
więc my możemy pewnie na każde stanowisko znaleźć tyle samo argumentów za, co przeciw. Ja też
uważam że za jakość się płaci. Argumentowałem to kilka razy, że nie wiem dlaczego my
przywykliśmy do modelu urzędnika, który będzie pracował za przysłowiową miskę zupy, pokazuje
jakaś historia, żeby mieć fachowca, najnormalniej w świecie trzeba temu fachowcowi zapłacić. Po
prostu, podam chociażby przykład może ktoś powie zaraz, że gmina Deszczno jest bogata.,ale na
przykład kierownicy w gminie Deszczno, średnio na stanowisku zarabiają kierownicy, ja nie mówię o
dyrektorach ośrodków kultury, średnio zarabiają pięć i pięć i pół tysiąca złotych dlaczego. Znaczy
zastępca i sekretarz to już tam są inne kwestie zarabiają więcej niż burmistrz w Lubniewicach, nie
chodzi tylko o to, że wymagamy jakości , no niestety czasami , że jakoś trzeba zapłacić, żeby usługa
była na dobrym poziomie i ja uważam, że moi pracownicy, ci których pan wymienił wykonują
bardzo dobrą pracę i zasługują na te pieniądze. Tyle miałbym komentarza. Można na to różnie
spojrzeć, można spojrzeć na to właśnie jako na oszczędność, czy pewien wydatek w gminie
Lubniewice. Niejednokrotnie przekonałem się co znaczy przetarg gdzie trzeba zrobić sto procent
jakby zamówienia tylko i wyłącznie decyduje o tym cena. Mamy dzisiaj takie, a nie inne drogi, nie
mówię tylko o gminie Lubniewice, ale mówię o naszym kraju. Mamy takie i inne problemy z
wykonawcami, no bo liczy się cena. Chcemy za usługę zapłacić mało, więc bardzo często niestety
jakość za tym nie idzie.
Pani Wice Burmistrz Katarzyna Szczepańska-Ja nie będę wchodzić w polemikę z tym, co pan
Roman twierdzi na mój temat, aczkolwiek kolejny raz wyciąga moją osobę do odpowiedzi. Z drugiej
strony, Pan Roman nigdy się nie pokwapił, żeby ze mną porozmawiać i zobaczyć czym się w gminie
zajmuję i jak dużo czasu, poświęcam swojej pracy. Nie rozumiem takiego postępowania, ale jak
powiedziałam, nie będę wchodzić w polemikę, bo mnie rozlicza mój szef, dziękuję.
Radny Sornat - Jeszcze jedna kwestia, chodzi o Biuletyn Informacyjny, który wydaje gmina, czy
urząd, tam wydatki idą w trzy kierunki, redakcja skład i druk. Dobrze zrozumiałem na komisji.
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Pan Burmistrz- Dwie rzeczy pan zrozumiał dobrze. Redakcja, czyli nie chodzi mi o redaktora
naczelnego, tylko o kogoś, kto gazetę redaguje,
Redaktor naczelny nie dostaje pieniążków, gdyby dostawał, musiałby w oświadczeniu majątkowym
wykazać dochód.
Radny Sornat- Jeśli jeszcze można nie wiem, moim zdaniem powinniśmy tutaj radni podyskutować,
nie przy tej, nie przy okazji sesji budżetowej, ale nad kształtem takiego pisma, bo ono tak jak za
poprzedniej kadencji głównie zauważa burmistrza, urząd, inaczej, ja bym, myślę widział, żeby to
pismo było redagowane poza urzędem, nie mówię, żeby to była jakaś opozycja, ale w ogóle w tym
piśmie nie ma opinii jakby idących pod prąd.
Pan Burmistrz- Ja jestem jakby otwarty kompletnie niejednokrotnie mówiłem o tym, że ta gazeta
jest otwarta, zachęcamy, wyciągamy mieszkańców za uszy, a poza tym ja nie uważam dlaczego,
skoro wstaję o godzinie szóstej rano spokojnie, nie bojąc się o to, że ktoś mnie wyciągnie z domu,
dlaczego ja mam nie pisać prawdy. Ja wiem, że prawda jest dzisiaj niemodna, mi chodzi o to, żeby
pan mnie dobrze zrozumiał. Ja nie kreuję tylko i wyłącznie własnego wizerunku, skoro w gminie, a
ja za nią jestem odpowiedzialny od trzech lat, dzieje się to czy to, czy to, czy to, to ja nie mogę tego
zreferować tego na zasadzie takiej, że dzieje się to inaczej. Stąd założenie tej gazety było takie,
przede wszystkim i nie wiem dlaczego pan tam dostrzega burmistrza. No oko, które, uważam, jest
dobre i mieszkańcy to czytają, bo to komentują często, gdzie ja mogę skomentować, jakby z
otwartą przyłbicą, nie chowając się za pseudonimem czy za jakimś pytaniem, albo kimś, kto napisze
za mnie artykuł, kiedy ja wyrażam swoją opinię na tą, czy na tą sprawę i tak naprawdę kończy się
tutaj mój udział w tej gazecie. Fakt jest taki, że troszeczkę nam zabrakło o czym poinformowaliśmy
też sołtysów w ostatnim czasie, informacje tych sołectw, nie chcę wnikać czy były jak to się mówi
zakłócenia informacyjne, na pewno po nowym roku do tego wrócimy. Jeśli są pomysły inne, ja nie
zamykam tej gazety, tylko i wyłącznie dla burmistrza. Krytyka, jeśli jest konstruktywna, zresztą ja
panu sam to kilkukrotnie powiedziałem, że jeśli jest krytyka konstruktywna, to uważam, że być ona
powinna. Nie wiem, czy na łamach gazety, bo zawsze na każde działanie, znajdą się zwolennicy i
znajdą się ci przeciwnicy tego działania. Natomiast o kształcie jak najbardziej możemy rozmawiać.
Natomiast stworzenie gazety, oddanie jak poza urząd nie będzie wiązało się z możliwością
sfinansowania tej gazety z pieniędzy naszych publicznych pieniążków. Bo, do tego, na przykład
powstaje coś takiego jak Przekrój Lokalny w Sulęcinie. Nie wiem, czy państwo znacie teraz przed
wyborami, bo to jest taki okres kiedy gazety się mnożą powstaje chyba Głos Sulęciński, coś jeszcze
powstało, Gazeta Sulęcińska, to są rzeczy krytykujące na przykład działania czy to starosty, czy
burmistrza Sulęcina, czy innego burmistrza, ale to piszą ludzie niezależnie. Więc na taką rzecz jak
najbardziej ja nie mam nic przeciwko. Natomiast ten periodyk takie było założenie, że ma
informować mieszkańców rzetelnie o tym, co się po prostu w gminie dzieje. A że fakt jest taki, że
czasem obarczony jest wadą, nie mówię, że nie, ale jeśli taka wada jest, to ja bardzo chętnie
przyjmuję uwagi.
Pani K. Szczepańska Z-ca Burmistrza- Ja jako redaktor naczelny bardzo serdecznie zapraszam
państwa do kontaktu i wielokrotnie jest tak, że przychodzicie i wnosicie swoje uwagi i my się nad
nimi pochylamy, albo dyskutujemy jak to dobrze zrobić. Pan Roman robi to tylko na sesji, Ja
zapraszam do pracy do nas do urzędu.
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
Przeciw głosował 1 radny
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Uchwała została przyjęta. (Zał. Nr 14)
Pan Burmistrz- Dziękuję radnym, również za ten głos krytyki. Ja tak jak powiedziałem i od samego
początku powtarzam, może bardziej spokojnie przyjmuję te tematy jak kiedyś mi się zdarzało, ale to
jest rzecz jakby normalna. Dziękuję za to odmienne zdanie. dziękuję za zatwierdzenie tego budżetu.
I powiem to samo co powiedziałem w zeszłym roku, ja mogę obiecać tylko pracę w pocie czoła nie
zważając na to czy będzie to rok wyjątkowy. Dla mnie jest ten rok taki sam. Mam kontrakt z
mieszkańcami podpisany na cztery lata, więc na pewno tą pracę będę wykonywał tak jak do tej
pory, dziękuję bardzo.

Pkt 11. porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014-2024
Pani Z-ca Burmistrza przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej w gminie Lubniewice na lata 2014- 2024, .
Pani Z-ca Burmistrza -Ja tylko powiem, że to jest jakby pokłosiem tego, co zmieniało w uchwale
budżetowej na 2014 rok, czyli podatki, to już o tym wspominaliśmy
Następnie przedstawiła opinię RIO uchwałę numer 690/2013, składu orzekającego Regionalna
Izba Obrachunkowej w Zielonej Górze z 2.12.2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym
projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. finansowej gminy Lubniewice na dwa tysiące
czternaście, dwa tysiące dwadzieścia, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok
2014,( Zał. Nr 15)
Pani Z-ca Burmistrz- jak państwo będziecie czytali tą uchwałę, to tam odniesiono się do tego, że
zostały zrobione małe uchybienia, które pani skarbnik już naniosła, o uchybienia dotyczyły tego, że
na szkoleniu, które się odbyło ze skarbnikami podano im metodologie, wpisywania danych
historycznych i pani skarbnik jak i inni również przyjęła dla nas sprzed 2013 roku, a one miały być
stricte z 2013 roku, w związku z tym, po naniesieniu tych poprawek wszystko pasuje.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych
Wstrzymał się od głosowania 1 radny
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 16)
12.Plan pracy Rady na 2014 r.
Przewodnicząca Rady przedstawiła plan pracy Rady na 2014r.
Uwag i wniosków do planu pracy Rady na 2014rok nie zgłoszono
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych ( z obrad wyszedł Radny Tymczyn)
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 17)
13.Interpelacje i zapytania.
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Przew. Rady-Chciałam poinformować, że w tym roku było 15 sesji i podjęliśmy z dzisiejszymi 101
uchwał. Także rok był pracowity.
Także informuję, że na moje ręce, tutaj dla wszystkich państwa radnych, wpłynęło, wiele życzeń,
min od pani Bożeny Sławiak. Również dostaliśmy życzenia świąteczne od Prezesa Zarządu Miejsko
Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, także z miasta Gorzów
otrzymaliśmy życzenia i z Rady. Wiele tych kartek spłynęło tutaj na moje ręce, więc za
pośrednictwem przekazuję tutaj, że wszyscy nam życzą bardzo dobrze i oby tak dalej. Myślę, że
przed tymi zapytaniami, interpelacjami miło będzie jak podsumuję ten rok, że naprawdę był
pracowity, ale myślę, że nie był rokiem złym, nie możemy narzekać, nie było aż takich ogromnych
problemów, problemy są zawsze, to normalne i jesteśmy od tego, żeby je rozwiązywać, ale nie było
takich jakichś rażących, drażniących rzeczy, które by bardzo wpływały i nam kolidowały tutaj z
pracą więc chciałabym złożyć państwu wszystkim serdeczne życzenia i podziękowania i oby ten
następny rok był, taki sam dobry, jak i ten, także wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i szczęśliwego
nowego2014 roku.
Pani K. Kisielewicz Sołtys Wsi Glisno- Korzystając z okazji chciałam w imieniu swoim, jak i również
Rady Sołeckiej Glisna serdecznie podziękować Szanownej Radzie i Panu Burmistrzowi, za
przychylność w podejmowaniu decyzji dotyczących nas, cieszymy się, że część prac została
wykonana w tym roku i przyszły rok przewiduje to co nas najbardziej nurtowało od paru lat. A więc
to ogrodzenie wokół cmentarza i rozbiórka łącznika. Pan Burmistrz tutaj czytał, że jakaś
modernizacja oświetlenia na terenie gminy będzie, może przy okazji, chociaż trzy lampy parkowe
przy cmentarzu w Gliśnie, bo tam jest najbardziej nieoświetlona część zupełnie. I korzystając
jeszcze z okazji chciałam Szanownych Państwa zaprosić do Glisna na 18 stycznia, mamy takie
tradycyjnie spotkanie opłatkowe, noworoczne mieszkańców Glisna o godz.16.00, jest to sobota. Ze
względu na to, że ten styczeń jest bardzo obfity w takie różne uroczystości u nas i każdy tydzień jest
taki zajęty, także przesunęło nam się z 11 na 18, ale to jest jeszcze czas gdzie można się spotkać i
wspólnie kolędować, pośpiewać, popróbować naszych potraw, serdecznie wszystkich państwa
radnych, pracowników Urzędu Miasta zapraszam i wszystkich gości. Oficjalnie jeszcze zaproszenia
roześlemy. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w tym Nowym Roku 2014 .
Przew. Rady - Dziękujemy bardzo, wzajemnie.
Radny Sobecki- Mam takie jeszcze dwie sprawy, może jedna bardziej taka mniej przyjemna, jeżeli
chodzi o walor estetyczny. Ludzie często chodzą w stronę Rybakówki, tam po rozbiórkach, przy
odcinku naszej drogi gminnej jest gruzowisko, jeśli można by jakoś tam porozmawiać, żeby to może
usunąć, bo faktycznie zacznie się sezon turystyczny, gdzie coraz więcej osób tam zjeżdża nad
jezioro, i wygląda to nieładnie.
Pan Burmistrz - Bardzo nieładnie, sprawa zgłoszona.
Radny Sobecki- Panu Przewodniczącemu GKRPA chciałem w imieniu uczniów grupy teatralnej,
chociaż jestem na razie na urlopie zdrowotnym, podziękować, bo otrzymaliśmy kwotę 1500
złotych. Mile zaskoczony pojechałem do Gorzowa, i w porozumieniu z panią dyrektor oczywiście
trochę lepszy sprzęt nagłaśniający na tą naszą aulę do gimnazjum mamy. Nie ukrywam, że jeszcze
nam trochę brakuje, także będę się zwracać do Pani Przewodniczącej z prośbą oto żeby jeszcze w
pewne rzeczy wesprzeć nas w tym działaniu, mamy już sprzęt nagłaśniający, brakuje nam tylko
mikrofonu. To będzie nieduża kwota.
Przew. Rady - Pani przewodnicząca tutaj nie ma nic do powiedzenia bez całej czternastki
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pozostałych radnych. Ja jestem całym sercem za.
Pan Burmistrz -Przecież widzicie państwo, że w tym roku budżet zmienialiśmy, tyle ile było sesji
mniej więcej, piętnaście razy i jak to się mówi, bardzo lubię takie sformułowanie znaleźć pieniądze.
No nam się w tym roku w wielu miejscach udawało znaleźć te pieniądze. Jesteśmy już po
głosowaniach nad budżetem, również znaleźliśmy pieniądze w nadleśnictwie, w Wigilię dostaliśmy
taki prezent 170 tyś złotych podatku od nieruchomości, więc jakby udaje nam się znajdować te
pieniądze, oczywiście ten kto mówi, że się udaje to znaczy, że to jest przypadek. Ja jestem zdania,
mówię to czasami z premedytacją, że ciężką pracą można zapracować na to, że zamykamy tak, a
nie inaczej niektóre sytuacje, więc na pewno parę groszy jak będzie trzeba dorzucić na tak dobry
cel, w tym budżecie też się znajdzie.
Radna Tymusz- Przy okazji, jeżeli mamy mieć komunikację miejską, chciałbym zwrócić uwagę, żeby
zorganizować przystanek koło cmentarza dla ludzi przyjeżdżających czy z Jarnatowa czy od nas z
miasta, spod Ratusza,
Pan Burmistrz - Przystanek jest zorganizowany tutaj troszeczkę bliżej na ulicy Świerczewskiego.
Natomiast tutaj jedna taka drobna nazwijmy to inwestycja, bo mamy wszystkie zgody na to, żeby
nasz ten przystanek miejski, gminny podzielić na strefę parkingową, a butka będzie tylko z jednej
strony. Niestety troszeczkę nam nie spięły terminy pod koniec roku tego, już teraz nie chciano
malować linii, więc dlatego między innymi została zdemontowana jedna budka, która miała, ma iść
do Glisna, tam gdzie zresztą już nieraz było zgłaszane zapotrzebowanie na przystanek dla dzieci.
Również zgłoszenie zostało tutaj dokonane, gdzie jest przystanek przy Świerczewskiego więc na
pewno też te drobne rzeczy, zresztą na przystanki też pieniążki w budżecie są przyznane i na
odnowienie przystanków i na postawienie nowych wiat przystankowych, więc na pewno też to
zostanie zrealizowane. Tak jak pani mówi, jest to zasadne i też to mieszkańcy już niejednokrotnie,
zgłaszali.

14.Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przew. Rady zamknęła XXXIX zwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz. 17.55.

Protokołowała:
St. Żuk
Przew. Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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