Protokół
z przebiegu XLVI zwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 15.00 wypowiadając sława „Otwieram XLVI
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach”.
Przywitała wszystkich radnych oraz gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Żuk Ewa
Radni spóźnieni:
1.Stein Henryk
2.Tymczyn Grzegorz
Przew. Rady poinformowała, że porządek obrad sesji a także projekty uchwał radni otrzymali.
Pan Burmistrz- proszę o wycofanie z porządku obrad pkt.10 -Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2014 – 2024. Po konsultacjach z RIO
wiemy, że zmian w WPFie nie trzeba wprowadzać.
Za wycofaniem punktu z porządku obrad głosowało 12 radnych.
Przew. Rady -Punkt ten został wycofany
Zaproponowała na wniosek Burmistrza wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego: podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
Za przyjęciem tego punktu głosowało 12 radnych - wszyscy obecni radni. Będzie to pkt.10 porządku
obrad.
Porządek obrad po zmianach:
1. Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubniewice oraz
zabezpieczenie sezonu turystycznego
3. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno -wczasowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatelstwa
Gminy Lubniewice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości - działka nr
186/1 w Gliśnie, stanowiącej mienie komunalne.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia 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 lub ich części.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania
Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2013 rok.
2)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2013r.,
3)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania
budżetu za 2013r.,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za
2013r.
6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice,
11.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Zakończenie obrad.
Przew. Rady poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.04.2014
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych
Wstrzymał się od głosowania – 1 radny
Następnie poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.05.2014
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych
Przew. Rady przystąpiła do porządku obrad.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie gminy Lubniewice oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego
Przew. Rady- Informację otrzymaliśmy od Policji i WOPRu, dziś dotarła informacja Straży Pożarnej.
Inf. w załączeniu (zał. nr 3,nr 4, nr 5 )
Pan Marek Schabikowski Naczelnik Prewencji KPP w Sulęcinie.
Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz, Wysoka Rado, myślę, że zabezpieczenie prewencyjne na okres
letni będzie przynajmniej na tym poziomie, co w roku ubiegłym, jeżeli nie wyższym. Komenda
powiatowa policji w Sulęcinie została w ostatnim okresie, zasilona młodymi funkcjonariuszami
policji, którzy jakby rozszerzyli nieco nasze szeregi, co umożliwi nam wygenerowanie większej
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ilości służb. Trzymamy za słowo szkołę policji w Pile, która jest pod ogromnym wrażeniem, i mile
zaskoczona warunkami, w jakim państwo zapewniliście im tutaj możliwość pobytu, i pełnienia
służby dla młodych adeptów szkoły policji. Na pewno chcieliby tutaj wrócić i tutaj, na tym terenie,
i poszerzać swoje umiejętności. To są funkcjonariusze, którzy posiadają pełne uprawnienia,
równorzędne każdemu policjantowi, są po ukończeniu kursów środków przymusu bezpośredniego,
użycia broni. Praktycznie ich uprawnienia nie różnią się niczym od policjantów, którzy pełnią
służbę czynnie. Nie posiadają mandatów, nie posiadają możliwości zatrzymania praw jazdy,
dowodów rejestracyjnych, dlatego pełnią służbę ze starszymi policjantami, z żandarmerią
wojskową. Mają możliwość także jakby, w pewnym sensie, ochrony państwa przyrody. Pełnią
służbę ze strażą leśną, strażą rybacką. My ze swojej zapewniamy atrakcje, można tak powiedzieć, w
formie działań trzeźwy poranek, działań zaporowych przeciwko przestępczości kradzieży
samochodów, także wyjeżdżają stąd pełni pozytywnych emocji. Mają też okazję poznania waszych
walorów przyrodniczych.
I wiem, że również, zamierzają wrócić również w okresie letnim w formie prywatnej, na zasadzie
przyjazdu czy też wypoczynku również.
Przew. Rady- Bardzo nas to cieszy.
Pan Burmistrz- Jeśli mogę wykorzystać sytuację. Dwie sprawy proszę przekazać komendantowi.
My co prawda się kontaktujemy, jesteśmy niemalże, jak to się mówi, na czerwonej linii, bo o każdej
sytuacji kryzysowej, nie ważne ze względu na porę dnia i nocy, już niejednokrotnie były takie
sytuacje, gdzie dosłownie późną nocą i wczesnym porankiem, kontaktowałem się z komendantem
policji. Także po pierwsze, proszę przekazać serdeczne podziękowania, w moim imieniu, ale też
myślę, że w imieniu mieszkańców. Marzeniem naszym na pewno byłoby mieć policję dwadzieścia
cztery na dobę u siebie. Walczyłem o to, i będę walczył, natomiast sytuacja prawna w Polsce jest na
tyle skomplikowana, że można oczywiście mieć, w takiej gminie jak Lubniewice posterunek
obsadzony pełną obstawą, pod jednym warunkiem, że po prostu koszty poniesione z etatami
funkcjonariuszy, w całości pokryje gmina. Proszę policzyć, chyba skład posterunku to jest sześć
osób, dobrze liczę?
Naczelnik Prewencji- No tu różnie, w Torzymiu jest w tej chwili sześciu.
Burmistrz- To jest takie minimum sześć osób. Proszę policzyć sobie etat. Za tyle możemy jakby
mieć tą policję. Na dzień dzisiejszy nie stać nas jest na to, natomiast serdeczne podziękowania za
tego stałego dzielnicowego, bo wcześniej to wiadomo, że był taki, powiedzmy sobie, pełniący
dyżur niecodziennie, i dzielnicowy w momencie, kiedy nie jest na urlopie, jest w gminie
Lubniewice, więc za to bardzo serdecznie proszę podziękować, bo to jest na pewno krok do przodu.
Również dziękuję za rozpatrzenie pozytywnie naszej prośby o to, żeby również radiowóz
stacjonował na miejscu. Szukamy, dopasowujemy pomieszczenie do tego samochodu. Bo to zawsze
jest, jak dobrze państwo wiecie, funkcjonariusz musi w samochód tutaj swój prywatny wsiąść,
pojechać do Sulęcina, zabrać auto służbowe, już jest wtedy na służbie, wraca do Lubniewic, kończy
pracę, czyli taka godzina spokojnie ze służby, w momencie, kiedy samochód był pobierany z
Sulęcina, po prostu odpadała. Także za te rzeczy bardzo proszę komendantowi podziękować.
Również za to wsparcie, w postaci funkcjonariuszy, adeptów szkoły w Pile. Ja mam nadzieję, że
konsekwentnie, krok po kroku, będziemy walczyć, to jest może złe słowo, ale będziemy naprawiać
ten wizerunek, który psuje nam niestety grupa pseudokibiców. Z bólem też stwierdzam, że czasami
są te sytuacje wyolbrzymione, zresztą kilka dochodzeń było prowadzonych, kilka postępowań, i
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okazuje się, że niestety, albo nie ta grupa osób, albo po prostu zdarzenie nie miało miejsca. I
jednocześnie apeluję do was, drodzy radni, kierownicy, o to, że jeśli zachodzi jakiekolwiek
popełnienie, wykroczenie, popełnienie przestępstwa, to burmistrz nie załatwi sprawy za obywatela.
Zawsze potrzebny jest tak zwany świadek. W momencie, kiedy nie ma świadka, nie ma sprawy.
Czasami spotykam się z sytuacją, gdzie przychodzą do mnie osoby, proszą o interwencję u
komendanta, zadaję pytanie, ale czy wie pan, pani, że trzeba będzie zeznać w policji, bo burmistrz
nie może być przekaźnikiem, i wtedy zaczyna się pewna niechęć. W momencie, kiedy chcemy
walczyć skutecznie z jakimkolwiek przejawem przestępczości, łobuzerki, niestety, trzeba być
konsekwentnym. Tego przykładem jest moja skromna osoba. W grudniu, podczas wigilii, miał
miejsce występek, było grożone pod moim adresem, zgłosiłem sprawę na policji, odbyła się
rozprawa sądowa. Młody, jurny chłopak dostał wyrok w zawieszeniu, jest to kolejny wyrok, i
prawdopodobnie niebawem skończy się więzieniem. Oczywiście, pytany byłem, czy jest strach. Jak
najbardziej, no przecież można dostać w twarz, można dostać w inne miejsce ciała, natomiast bez
konsekwencji i bez odwagi, nie pójdziemy do przodu ani krok, jeśli chodzi w kwestii
bezpieczeństwa. Także, żeby policja skutecznie mogła działać, podkreślamy to co roku przy tej
okazji, będzie znowu w tym roku też debata dotycząca bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, jest
to kluczowe, współpraca z policją, obywatelska po prostu postawa. I do tego zachęcam, namawiam,
nie zniechęcajcie się czasami, że na komendzie powiedzą, że patrol przyjedzie późno. Niestety, też
w takich realiach się obracamy, że na powiat są niewystarczające siły. Często do zabezpieczenia,
takiego, jak byśmy chcieli, do reagowania w ciągu tam trzech minut, bo jesteśmy, jeśli chodzi
o województwo lubuskie, chyba najbardziej rozległym powiatem,
Naczelnik Prewencji- Tak.
Burmistrz - Siedemdziesiąt kilometrów, więc proszę sobie wyobrazić, jeśli interwencja jest na
skraju powiatu, kiedy ten samochód może do nas dojechać. Także takie kilka podziękowań, w
kierunku komendanta policji, również uwag do rady, i do państwa obecnych na sali.
Przew. Rady- Podziękowała Panu Naczelnikowi za poświęcony nam czas. Wiemy, że czas pana nagli.
To była informacja policji, jeżeli chodzi o informacje WOPRu, którą dostaliśmy. Przed chwilą było
spotkanie z naszym WOPRem i omawialiśmy też ten temat na komisjach. Panie burmistrzu, proszę
o zabranie głosu.
Burmistrz – Sytuacja prawnie jest dość mocno skomplikowana, od takich słów należałoby zacząć.
Postaram się bardzo krótko streścić, i kwintesencję dzisiejszego spotkania, ale też moje rozmowy z
panem Marcinem Pańtakiem. Jest to osoba, kierownik, który jest odpowiedzialny w departamencie
ministerstwa spraw wewnętrznych, właśnie za WOPR, czyli ratownictwo wodne, bardziej to
ujmując. Niestety na komisji być nie mogłem, więc tak na dobrą sprawę dopiero dzisiaj
przedstawiona przez radnego Komara została sytuacja, która miała miejsce. Pewne pytania, które
zostały postawione, na dzień dzisiejszy, teraz postaram się na te pytania odpowiedzieć. Jeśli chodzi
o kontrolę komisji rewizyjnej, skierowane zostało oczywiście przeze mnie pismo, jest odpowiedź.
Wstępnie przez nas była przeanalizowana. Będziemy na pewno dopytywać, głównie jeśli chodzi o
kwestie związane z rozliczeniem paliwa, bo jest tam kilka nieprawidłowości, które pomimo mojego
pytania, nie zostały odpowiedziane, więc na pewno będzie pismo dodatkowe w tym temacie.
Natomiast, jeśli chodzi o kwestię ważniejszą dla nas, czyli o zabezpieczenie sezonu turystycznego.
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Na początku uspakajam, że nie ma możliwości, żeby Lubniewice nie zostały zabezpieczone, pod
kątem właśnie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli ratownika wodnego, szeroko
rozumianego, jeśli chodzi o ten najbliższy sezon, o tą funkcję. Jaki został popełniony błąd, lub
może jakie zostało zaniedbanie poczynione. W sierpniu roku dwa tysiące jedenastego, weszły
przepisy nowelizujące ustawę o ratownictwie wodnym. I te przepisy były, jak powiedziałem,
wdrożone w dwa tysiące jedenastym roku, natomiast wchodziła ustawa w życie z dniem pierwszego
stycznia dwa tysiące czternastego roku, czyli kilka miesięcy temu. Ustawa sprecyzowała w punkcie
piątym, bodajże artykułu drugiego, dokładnie, kim jest ratownik wodny, czyli, ratownik wodny jest
osobą, która po pierwsze posiada kwalifikacje i umiejętności, wiedzę i umiejętności, czyli z
ratownictwa między innymi z wodnego, czyli są to tak zwani ratownicy starsi, ratownicy młodsi,
ratownicy WOPRu z przed zmianą ustawy, czyli osoby, które nabyły te prawa, nadal je posiadają,
ale, to co wprowadziła nowego, niestety ta ustawa, to również obowiązek posiadania, przez każdą
osobę, która się mieni ratownikiem wodnym, czyli nazwijmy to, po tym starym żargonie
WOPRowcem, wprowadziła również obowiązek, jest tam użyte słowo „ i”, czyli nie ma słynnego
lub, albo, jest słowo „ i kwalifikowany kurs pierwszej pomocy. Niestety, mimo kilku jakby
sygnałów, bo doskonale pamiętacie, że pewna sytuacja w WOPRze, była już przez nas przerabiana
na sesji, bodajże półtora roku temu, gdzie były tutaj informacje, że w dwa tysiące czternastym roku,
zmieni się ustawa, wejdzie w życie ta ustawa, że osoby powinny zadbać o to, żeby mieć
uprawnienia. Ja wielokrotnie byłem również zapewniany o tym, że te uprawnienia wszystkie są. I
dopiero w momencie, kiedy, jak to się mówi, mamy przednóżek, przedwiośnie tego sezonu,
zacząłem dopytywać o konkrety i o szczegóły, również z tym, że poszły za tymi pytaniami ustnymi,
i spotkaniami, czy to z moją przewodniczącą, czy z osobami, które działają w WOPRze, w
ratownictwie wodnym, bardziej takiego sformułowania będę używał, od lat mieliśmy takie
spotkania, tutaj z naszymi lokalnymi osobami, które należały do gorzowskiego WOPRu. I
okazywać się zaczęło krok po kroku, że niestety zaniedbane zostały, jak i w naszym tutaj WOPRze
gorzowskim, i lubniewickim, chociażby te kursy kwalifikowane pierwszej pomocy. Co to oznacza?
Pytałem w ministerstwie, czy w takiej sytuacji, osoba, która jest ratownikiem na plaży, to jest jakby
jasne, że ten ratownik na plaży musi mieć kurs pierwszej pomocy. Takich ratowników, szanowni
państwo, zatrudniamy od zeszłego roku. Nie bazujemy już na tym, że w umowie dzierżawy
budynek, funkcjonowali ratownicy, bo niestety były sytuacje dwa lata temu takie, pełna plaża ludzi,
a tutaj właściciel nie do końca wypełniał obowiązki, były takie sytuacje, że policja interweniowała.
Od zeszłego roku my zatrudniamy ratowników i ratownicy mają pełne kwalifikacje do tego, żeby
plażę zabezpieczyć, czyli są ratownikami ze wszystkimi umiejętnościami i pozwoleniami, o których
mówi ustawa. Zapytałem w ministerstwie, czy w sytuacji takiej na przykład działania prewencyjne,
patrolowe, czy działania jakiekolwiek związane z wodą, które były wcześniej wypełniane przez
WOPR, bo państwo dobrze wiecie, że WOPR działał bardzo szeroko prewencyjnie. Te łódki było
widać, to nie było tak, że ten patrol wyjeżdżał raz dziennie, oni pływali po wodzie. Czy takie
patrole mogą nadal być na stan obecny prawny, jaki mamy w Lubniewicach, prowadzone. Dostałem
jednoznaczną odpowiedź: nie. Osoba, która siada do łódki, osoba, która chce być tym ratownikiem
wodnym, każda z tych osób musi posiadać kwalifikowany kurs pierwszej pomocy. Jest to wymóg
absolutnie priorytetowy. Oprócz tego dane stowarzyszenie lub dana organizacja musi zostać
wpisana na listę w ministerstwie spraw wewnętrznych, która się nazywa listą podmiotów
uprawnionych do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na wodzie. Żaden lubuski WOPR na
dzień dzisiejszy nie jest na tą listę wpisany i z tego, co dowiedziałem się również w ministerstwie,
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nowy WOPR, nowe stowarzyszenie powstaje, lubuskie stowarzyszenie, niezwiązane z WOPRem
gorzowskim, ani zielonogórskim, w żaden sposób nie powiązane z naszymi oddziałami. Będzie
takie pozwolenie miało w przyszłym tygodniu, czyli w województwie lubuskim będzie istniał
podmiot, który ma takie uprawnienia. I trzecie, czyli zapisani muszą być, jako do podmiotu
uprawnionego, dwa, muszą mieć kpp i trzy, to, o czym mówiłem, muszą mieć pozostałe
kwalifikacje, które miały wcześniej. I te trzy warunki muszą zostać spełnione. W innym przypadku,
drodzy państwo, nie mogą osoby prowadzić jakichkolwiek działań na wodzie. Pytałem się również
o ewentualnie możliwości działania społecznego. Niestety ustawodawca obarczył
odpowiedzialnością prezydentów, burmistrzów i wójtów. I w sytuacji, kiedy jest korzystane albo z
naszych pieniędzy na paliwo, albo z pomieszczeń, które przecież są majątkiem gminnym,
automatycznie odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie spoczywa na burmistrzu. Jasno
jest to w ustawie określone. I są to od razu artykuły kodeksu karnego, z tego względu, że tutaj
chodzi o bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Jakie jest wyjście z naszej sytuacji na dzień dzisiejszy?
Mam informację następującą, że część osób w naszym WOPRze, lubniewickim, posiada kursy
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osoby te muszą, niektóre wiem, że się zapisały do jednego
WOPRu, do takiej organizacji nowotarskiej, ale myślę, że te, które jeszcze nie zostały zapisane,
zapiszą się do tego lubuskiego, które powstanie, stowarzyszenia. Są też również osoby na terenie
naszej gminy, strażacy, którzy przecież mają kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Więc ja
chciałem uspokoić, że mamy rękę na pulsie, dobrze, że nie jest po fakcie, jesteśmy przed faktem,
dobrze, że sprawa się wyjaśniła. Dobrze, że doszliśmy do momentu, kiedy mamy nazwane, co
czarne, co białe. Sezon zostanie na pewno zabezpieczony zgodnie z tym, co przygotował nam
ustawodawca. I dywagacje, szanowni państwo, czy jest to bubel, czy jest to niepoważne, czy jest to
poważne, bo ja z takimi ostatnio, podczas naszych spotkań zdaniami się spotykałem, nie mają
sensu. To jest tak, jak my rozmawialiśmy o ustawie śmieciowej i o tym, że wiele przepisów jest po
prostu nielogicznych. Niestety ustawodawca określił jasno, że ustawa musi być przez nas
wypełniana. Ona będzie nowelizowana i być może w przyszłości zostanie również rozgraniczone
ratownictwo stricte wodne, a prewencyjne. Być może, bo są takie interpelacje, są takie wnioski,
które wpływają do parlamentu. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że ustawodawca
jasno określił, kto wody pilnować może. A moją głową w tym jest to, żebym ja o to zadbał.
Przew. Rady - proszę Panie Burmistrzu odnośnie informacji straży pożarnej.
Na obrady wszedł Radny Stein Henryk (godz.15.25)
Burmistrz- Szanowni państwo, dobrze wiemy na jakiej zasadzie funkcjonuje nasza straż gminna w
Lubniewicach. Mamy, nazwijmy to małą jedną słabość, którą zamierzamy pokonać w najbliższej
przyszłości, mianowicie nie mamy ukonstytuowanego zarządu w Gliśnie. Jakby tam zarząd, sam się
rozwiązał. Ale jestem w kontakcie po pierwsze i z komendantem straży pożarnej, i jest mocno
tematem zainteresowany radny Stein, jest również Izydor Sobecki. Więc ja myślę, kwestią czasu.
Był teraz gorący czas tutaj dla nas, jeśli chodzi o pewne sprawozdania i właśnie przygotowanie sesji
absolutoryjnej, nie ukrywam, że nie miałem czasu też tym się zająć. Rozwiążemy tą sytuację
prawną, żeby ta tradycja, która od lat w Gliśnie funkcjonuje, po prostu się nie rozjechała nam.
Nikomu to nie jest potrzebne, prawda. Więc jeśli chodzi o stan sprzętu, jest jedna zmiana. W
Lubniewicach, wiecie państwo dobrze, że w zeszłym roku został zakupiony samochód star. Jest to
takie rozwiązanie pośrednie, bo w przyszłym roku będą już środki na zakup nowych samochodów,
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ponownie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie finansowanie jest na poziomie
osiemdziesięciu pięciu procent, czyli piętnaście procent dokłada gmina. I to, o czym
rozmawialiśmy, nowy samochód w naszej gminie będzie potrzebny, więc o ten nowy samochód
będziemy wnioskować. Natomiast, jeśli chodzi o nasze jednostki siostrzane, w Gliśnie i w
Jarnatowie, stan jest taki, jaki był. Ifa i ford transit. Strażaków mamy w Lubniewicach trzydzieści
cztery osoby. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Co innego jest należeć do
stowarzyszenia, ja sam nim kierowałem, co innego jest brać czynny udział. I tutaj myślę, że powoli
również w ochotniczych strażach pożarnych, jak i wcześniej w WOPRach, dochodzi do takiej
sytuacji, w której to w stowarzyszeniach są osoby, którym naprawdę zależy na dobrze danej
jednostki, danej miejscowości. To się krystalizuje, wszędzie jakby następuje spadek, ale myślę, że
to, co powtarza komendant gminny, ja się pod tym podpisuję. Idźmy w jakość, a nie w ilość.
Trzydzieści cztery osoby w Lubniewicach, piętnaście w Gliśnie, dwanaście w Jarnatowie.
Oczywiście my co roku spotykamy się na początku, ustalamy pewien plan pracy. I to w Gliśnie, w
Jarnatowie, w Lubniewicach, na bieżąco wysyłani są druhowie na kursy, na szkolenia. Więc
podnoszone są kwalifikacje. Zresztą państwo widzicie, słyszycie syrenę, widzicie, w jakim tempie
wyjeżdża samochód strażacki. Więc tutaj to, co mogę powiedzieć, na pewno jesteśmy dobrze
zabezpieczeni pod kątem ochotniczej straży pożarnej. Współpraca pomiędzy jednostkami, oceniam
ją bardzo dobrze, również o tym zawsze wspomina komendant na naszych wspólnych strażackich
spotkaniach. Więc tutaj pani przewodnicząca, myślę, że wyczerpałem informacje. Notatka służbowa
i tak zawiśnie na stronie internetowej, jako załącznik przecież do dzisiejszej sesji, więc każdy, kto
będzie chciał w szczegółach poczytać, może się do nich odnieść.
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad. Przygotowania gminy do sezonu turystyczno – wczasowego
Przew. Rady Dostaliśmy tutaj dodatkową informację,(zał. nr 7)
Na obrady wszedł Radny Grzegorz Tymczyn (godz.15.30)
Rada obradowała w składzie 14 osobowym
Burmistrz - też na moje ręce wpłynęła, ta informacja. Jak zwykle, co roku, pod, nazwijmy to
nadzorem, pani Janiny Wilczyńskiej, nastąpiła lustracja kąpielisk, przepraszam miejsc
przystosowanych do kąpieli. Bo kąpielisko oczywiście pociąga za sobą całkowicie inne standardy.
Więc to, co dzieje się na terenie gminy Lubniewice, nazywa się miejscami wykorzystywanymi do
kąpieli, żebyśmy byli zgodni z literą prawa. Z takim trochę smutkiem stwierdzam, że oprócz plaży
miejskiej nie ma ośrodka, na którym będzie ratownik. W momencie, kiedy będzie kolonia, dopiero
wtedy wchodzą ratownicy. Ja mam nadzieję, że również ustawa, która będzie na sto procent
nowelizowana pójdzie w kierunku takim, że każdy ośrodek, który będzie chciał, czy będzie
posiadać kąpielisko, plażę, jak zwał, miejsce do kąpieli, będzie musiał mieć zatrudnionego
ratownika. Na dzień dzisiejszy takiego obowiązku nie ma, mam nadzieję, że do tego dojdzie. Więc
były przeprowadzone lustracje na akwenach, tutaj na naszych miejscach do kąpieli. Czyli zielony
cypel, leśne miejsce biwakowania przy przesmyku, pola namiotowe za restauracją Leśną, plaża
miejska, hotel Woiński SPA, to jest plaża prywatna, oczywiście ogólnie dostępna. Stwierdzono, że
we wszystkich ośrodkach i innych jednostkach trwają prace remontowo - porządkowe. Widzicie
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państwo również prace na naszej plaży miejskiej. Otwarcie sezonu letniego przez ośrodki i inne
jednostki z dniem pierwszego lipca nastąpi. Miejsca wykorzystywane do kąpieli będą niestrzeżone,
to co już powiedziałem. Kierownicy ośrodków i hotelu Woiński SPA, plaża prywatna, wykonają
czyszczenie dna miejsc wykorzystanych do kąpieli, przygotowanie stref dla umiejących i nie
umiejących pływać, wraz z oznakowaniem stref głębokości oraz badania wody, które będzie
wykonywane przez Sanepid sulęciński, z miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Przygotowane
miejsca wykorzystane do kąpieli bądź w ośrodkach wypoczynkowych będą włączane wyłącznie dla
gości ośrodka i grup zorganizowanych, kolonijnych, posiadających swojego ratownika. Natomiast
hotel Woiński SPA, plaża otwarta, będzie otwarta dla wszystkich. Tak? Czyli na ośrodkach
funkcjonują plaże zamknięte, plaża miejska, plaża pana Woińskiego są plażami ogólnodostępnymi.
Wiecie państwo to właśnie, że trwają prace na plaży miejskiej. Wyskoczyły nam sytuacje takie,
których przewidzieć nie można. Odbija się deska, okazuje się, że rzeczy są popróchniałe.
Przerabialiśmy to z panem sołtysem, panie sołtysie dwa lata temu, czy w zeszłym roku wyście
działali?
Sołtys Kamieniczny- Dwa lata.
Pan Burmistrz - Dwa lata. Miała być wymiana paru desek, okazuje się odbite deski, z boku dobrze
wygląda, odbija się deskę, niestety krawędziaki tak zwane są połamane. Mieliśmy również tutaj
taką sytuację. Ale do dwudziestego pierwszego zamkniemy prace, które były objęte jakby umową
przetargową, tą ofertową, żebyśmy na noc świętojańską spokojnie mogli na plaży przebywać, bez
żadnych problemów. Natomiast po dwudziestym pierwszym zostaje nam jeszcze dziewięć, dziesięć
dni do tego, żeby nadrobić to, co nam tam powychodziło. Mówiłem już tutaj, że będziemy mieli
zatrudnionych dwóch ratowników. Proszę państwa, też dla waszej wiadomości, cena standardowa,
która funkcjonuje na rynku, to jest dwa i pół tysiąca złotych netto na rękę dla takiego ratownika,
wyżywienie po stronie gminy i miejsce do spania po stronie gminy. Namawiałem tutaj naszych
lokalny ratowników, niestety, nie chcą jakby na swoim podwórku pilnować plaż. Jest to taki system,
nie wiem przyjęty, czy w całym powiecie, czy w całym województwie. Ja mam taką informację, że
niby nie słuchają się miejscowi. Więc tak jak w wieli gmin, czerpiemy z ratowników zewnętrznych
i będziemy mieli ratowników z zewnątrz, którzy będą naszej plaży pilnować. I jeszcze taka też
ważna informacja. Siedemnastego czerwca, czyli zaraz przed sezonem, żebyśmy mieli świeże
badanie wody, przeprowadzone na naszym miejscu przeznaczonym do kąpieli- badania. To tyle w
temacie, miejsc przeznaczonych do kąpieli.
Przew. Rady -Wobec braku pytań przechodzimy do następnego punktu.

Odnośnie Pkt 4. porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu
Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice.
Burmistrz - To jest jakby odpowiedź na potrzeby, które napływają do nas. To nie jest tak, zresztą
myśmy, to przecież pamiętacie państwo na jednej z sesji, czy na komisji, również przemawiali,
przedyskutowywali, czy nie warto wprowadzić takiego tytułu. Bo przecież mamy osoby, które są
zasłużone dla tej gminy, prawda? I wtedy na wniosek, czy to mieszkańców, czy to instytucji, rada
rozważa, czy dana osoba może zostać obywatelem honorowym, czy nie. Także zdanie tylko
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komentarza chciałem do uchwały.

Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie – 14 głosów za ( zał. nr 8)
Odnośnie pkt.5 porządku obrad
Pan Gatzka przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w
nieruchomości - działka nr 186/1 w Gliśnie, stanowiącej mienie komunalne.
Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Uchwała została przyjęta jednomyślnie – 14 głosów za ( zał. nr 9)

Odnośnie pkt.6 porządku obrad
Pan Gatzka przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 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 lub ich części.
Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Uchwała została przyjęta jednomyślnie – 14 głosów za ( zał. nr 10)

Odnośnie pkt 7 porządku obrad. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
Pani Przewodnicząca -W materiałach otrzymaliście Państwo uchwałę Składu Orzekającego RIO w
sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubniewice, oraz
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego prowadzonych przez Gminę Lubniewice. To do wiadomości.( zał. nr 11 i nr 12)
Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
dotyczącej sprawozdania Burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2013 rok.( zał. nr 13)
Przew. Komisji Rewizyjnej Kilinkiewicz Maciej przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania
budżetu za 2013r., ( zał. nr 14)
Następnie przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z
tytułu wykonania budżetu za 2013r.,( zał. nr 15)
Wobec braku pytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2013r.
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Za przyjęciem uchwały głosowało- 14 radnych( wszyscy obecni)
Uchwała została podjęta.( zał. nr 16)
Przew. Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013r
Przed głosowaniem
Pan Burmistrz - Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado pozwólcie, że bardzo krótka historia z lat
młodości na początek. Będzie krótka. W wieku piętnastu lat wiecie dobrze, że jestem wędkarzem,
wybrałem się na ryby na jezioro Ostrowskie, bo mieszkałem w Sulęcinie. Ojca kładka na środku
jeziora, niestety już dzisiaj jej nie ma, rozleciała się ze starości, łódka, której za zgodą właściciela
ośrodka używałem, ośrodek Mariana. Niestety tym razem jak przyjechałem nad jezioro, hangar z
którego zawsze brałem wiosła był zamknięty, więc wpadłem na taki pomysł, żeby powiosłować
deską. I udało się, dopłynąłem bez problemu na kładkę, w nocy. Było to wędkowanie całonocne,
więc w nocy ryby naprawdę brały pamiętam znakomicie i rankiem obłowiłem się świetnie,
natomiast około godziny ósmej, dziewiątej zaczął wiać dość mocny, porywisty wiatr, no a trzeba
było wracać do brzegu. I pamiętam, wspominam ten dzień jako walkę z takim, wtedy jak na
piętnaście lat chłopaka, z całkiem dużym żywiołem. Te sto metrów płynąłem około godzinę i
miałem wrażenie bardzo, że stoję w miejscu. Momentami dosłownie ręce odmawiały
posłuszeństwa, ale w momencie kiedy obracałem się do przodu widziałem, że jednak centymetr po
centymetrze, metr po metrze posuwam się do przodu. I do tego brzegu, Bogu dzięki, szczęśliwie
dotarłem. I tak wiedziałem, że troszeczkę rozluźnię atmosferę tym swoim opowiadaniem,
faktycznym, przeżytym doświadczonym przeze mnie. I to doświadczenie wtedy, z tych lat młodości,
a minęło już dwadzieścia jeden lat od tamtego czasu, bardzo dobrze obrazuje to co w zeszłym roku
jako burmistrz, myślę też jako pracownicy, jako kierownicy doświadczaliśmy. Choć bardzo często
staram się więcej tego wiatru brać na siebie. Ogrom spraw, cztery tysiące pism, wniosków, które
wpłynęły do urzędu, podaję zawsze tą informację jako ważną i istotną, pokazującą jak stara się
pracować urząd. Jest to prawie pięciokrotny wzrost, w porównaniu do poprzedniej kadencji. Ogrom
kryzysowych sytuacji, trudnych decyzji, i kiedy tak często z panią skarbnik ocenialiśmy obecną
sytuację, bo rozmów nie potrafię zliczyć, mieliśmy wrażenie, że stoimy w miejscu. Ale w sytuacji
kiedy zaczęliśmy patrzeć, zaraz za plecy nasze, jak to się mówi, na to co, co krok po kroku
zrobiliśmy, do czego wspólnie również z wami dochodziliśmy, stwierdziliśmy, że co prawda wolno,
ale idziemy naprzód. Najlepszym tego dowodem jest sprawozdanie, które Państwo przed chwilą
głosowaliście. Podjęte decyzje dotyczące inwestycji, poczynione inwestycje, wprowadzona ustawa
śmieciowa z najniższą stawką w powiecie za śmieci sortowane. Nie mogę również nie wspomnieć o
tym, że nasza konsekwentna promocja, obecność w mediach, przekłada się na to, że na zewnątrz
Lubniewice postrzegane są pozytywnie. Te małe kroki, które powodują, że idziemy do przodu to nie
jest tylko zasługa moja, burmistrza. Mówię to z całą odpowiedzialnością, że jest to zasługa ludzi, z
którymi mam przyjemność pracować. I teraz chwila przerwy. Pozwólcie państwo, że podziękuję
moim najbliższym współpracownikom, w sumie to powinienem powiedzieć współpracowniczkom,
swojej zastępczyni a zarazem sekretarzowi, również za niezliczone rozmowy, za bardzo trudne
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często merytoryczne decyzje, ale przede wszystkim też za wiarę we mnie i za ogromne wsparcie.
Wręczył kwiaty. Kobiety ponoć trzeba zaskakiwać, zastępczyni powiedziała, że się nie spodziewała.
Pani skarbnik, dziękuję za to, że potrafimy się różnić, za to, że czasami to co burmistrz chce jest
dwadzieścia razy weryfikowane. Ale jeśli coś wychodzi z referatu finansowego, to ja mam taki
wewnętrzny spokój, że jak przez panią Zosię to przeszło, ze skarbniczką, z moją zastępczynią zostało
to obgadane, to burmistrz może spać spokojnie. I za to odmienne zdanie pani skarbnik, za to, że też
ja mogę dzięki temu się rozwijać i muszę szukać nowych argumentów, które są powiązane z
rzeczywistością, żeby pani czasami przekonać do swojego pomysłu, za rzetelność, za merytoryczną
współpracę, za absolutne oddanie się gminie. Ja czasami mówię tutaj otwarcie, wiecie o tym
dobrze państwo, że pani skarbnik chorowała trochę przez pracę, przez to, że chce czasami
nadrabiać pewne zaległości, chce sprostać wszystkiemu co jest nowe na rynku finansowym w
samorządzie, za to wszystko pani skarbnik bardzo serdecznie dziękuję. No i sprawna praca
burmistrza, to również sprawna przewodnicząca, tak że pani Kasiu, Pani Przewodnicząca, ja przede
wszystkim chciałem podziękować za to co cenię sobie w pani i w naszej współpracy najbardziej, za
współpracę tak zwaną ponad podziałami. Cieszę się również, że jest Pani Przewodniczącą, która
jeśli nie zgadza się w czymś z burmistrzem to pani to po prostu mówi, mimo tego, że jest pani
osobą, która startowała z mojej listy i jest tak zwaną pani moją radną. Bardzo za to dziękuję bo
uważam, że praca wtedy przynosi dobre efekty, kiedy nie jest jakby jednostronnie narzucana, kiedy
jest przedyskutowywana. Tak że szczególnie za to ale również za sprawnie przeprowadzane sesje
bardzo serdecznie dziękuję.
Przew. Rady- Staram się,
Burmistrz -Chciałem również bardzo serdecznie podziękować swoim dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych: Pani Dyrektor Zaborskiej, Pani Dyrektor Kaczmarek, Pani Dyrektor Hołuj,
Pani kierownik biblioteki Rusakiewicz, Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Pani Pawlak, Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Nowackiej i
również kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Panu Plucie. Mam świadomość, że nie
jesteśmy doskonali, tak jak wy nie jesteście, jak ja nie jestem doskonały ale z całą stanowczością
mogę stwierdzić, że wykonujecie bardzo dobrą pracę, że jesteście osobami, na których się nie
zawiodłem, nie tylko w zeszłym roku ale w trzech latach naszej współpracy. Współpracuje mi się z
wami bardzo dobrze. Cenię sobie również to, że wypracowaliśmy sobie relacje partnerskie. Myślę,
że potwierdzicie to i cieszę się, że to potwierdzacie często, że jesteśmy partnerami a nie jestem tą
osobą, która wykonuje, którą narzuca wykonanie zadań a wy je tylko bezwiednie wykorzystujecie.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca, czasami łatwiejsza, czasami trudniejsza, ale
wypracowaliśmy sobie sposób na tą współpracę i dziękuję wam za to, że, takie relacje między nami
funkcjonują. Mogę potwierdzić, że na pewno sporo pracy przed nami, ale z ogromną satysfakcją
stwierdzam, że mam drużynę, która wie, jak dobrze wykonywać swoje obowiązki dla dobra naszej
gminy. Dziękuję również moim pracownikom, którzy narzekają na jedno, na brak czasu i na to, że
szef ma o każdej porze czas na to, żeby napisać maila i z rana zaskoczyć pracownika nowym
zadaniem. Dziękuję wam wszyscy pracownicy za podjęcie rekordowej liczby wniosków. Dziękuję
również Radzie, i nie jest to żadne podlizywanie się do państwa, która w zeszłym roku spotkała się
rekordową ilość razy, nie wiem czy liczyliście, szesnaście. Przyjęliście na mój wniosek 106 uchwał.
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Dziękuję wam za merytoryczne uwagi, konstruktywne pomysły, za cierpliwość, bo czasami też sesje
nadzwyczajne, które robiliśmy, starałem się za każdym razem powiedzieć dlaczego jest ta sesja
robiona, ale dziękuję, że za każdym razem byliście. Dziękuję również, że czasami mimo różnicy zdań
potrafimy podjąć decyzje, które są ważne nie tylko dla samego burmistrza, żeby coś tam zrobić i
pochwalić się w swojej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim robimy dobre rzeczy dla naszych
mieszkańców. I chciałem za to wam po prostu podziękować. A przechodząc do sprawozdania,
pozwólcie jeszcze, że będzie parę cyfr i danych. Raz jeszcze dziękując za trud pracy włożony w zeszły
rok. W uchwalonym w dniu dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwunastego roku budżecie
na rok dwa trzynaście zaplanowano dochody w gminie w kwocie dziesięciu milionów dwieście
dziewięciu tysięcy z ogonkiem a wydatki w kwocie dziewięciu milionów dziewięciuset
osiemdziesięciu dwóch tysięcy, środki na zadania inwestycyjne w kwocie sześćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i nadwyżkę budżetową, w kwocie
dwustu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu pięciu złotych z przeznaczeniem na
planowaną spłatę rat kredytu długoterminowego. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku
nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów gminy o kwotę milion osiemset trzydzieści sześć
tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i ostateczne planowane dochody gminy w roku dwa
trzynaście wyniosły dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych, a
plan wydatków wyniósł dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt trzy złote. Wykonanie inwestycji: dokonano zwiększenia nakładów na zadania
inwestycyjne o kwotę siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote,
na plan po zmianach w kwocie milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa
złote wykonano milion dwieście szesnaście tysięcy, co stanowi dziewięćdziesiąt cztery przecinek
siedem procent ogółu wydatków gminy w dwa tysiące, przepraszam, dziewięć przecinek
czterdzieści siedem ogółu wydatków gminy w roku dwa tysiące trzynastym. Jeszcze lepiej kształtuje
się relacja wydatków majątkowych do dochodów bieżących i wynosi jedenaście przecinek osiem
procenta. I tutaj należy jasno podkreślić, że jest to bardzo dobry wynik, szczególnie, że nasza gmina
dysponuje niewielkimi środkami finansowymi. Budżet nasz jest skromny a musimy sprostać
rozlicznym wydatkom jakie jesteśmy zobowiązani ponosić. Niestety, tak jest, że rząd nakłada na
samorządy, i nie mówię tutaj w odległym czasie, w perspektywie dziesięć lat temu, tylko mówię o
bieżącym roku, nakłada nowe zadania, a w ślad za tymi zadaniami nie idą środki na ten cel. Musimy
radzić sobie sami i wciąż stawiać czoła nowym wyzwaniom. Umiejętne gospodarowanie
posiadanymi środkami pozwoliło nam osiągnąć tak dobre efekty w zakresie nowych inwestycji oraz
realizacji pozostałych zadań własnych gminy. I teraz kilka słów, co zrealizowaliśmy, bo ja wiem, że
jak pracujemy cały rok, to czasami się rozmywa, w takich krótkich podsumowanie. Przepust
betonowy przy ulicy Strzeleckiej na rowie melioracyjnym: czternaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści osiem złotych; wykonanie projektu przebudowy drogi ulicy Osadników Wojskowych w
Lubniewicach: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych; przebudowa drogi gminnej w
ciągu ulicy Osadników Wojskowych: kwota sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć
złotych; utwardzenie kostką brukową placu Kasztanowego: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt dwa złote; przebudowę drogi gminnej w Gliśnie, to jest droga gruntowa, rolna ale
gminna w Gliśnie, siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych,
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dofinansowanie z FOGRO otrzymaliśmy; przebudowę drogi gminnej oraz parkingu w sołectwie
Glisno: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych; wykonanie płyty fundamentowej pod przystanek w Gliśnie:
dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, niestety tam przystanek nam zwiało, musieli
mieszkańcy trochę na to niestety poczekać, bo trzeba było robić i fundament i kupić sam
przystanek, który kosztował trzy tysiące osiemset złotych; przebudowę istniejących budynków w
Świerczowie na lokale socjalne trzeci etap: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa
złote; zakup nieruchomości gruntowej pod stację uzdatniania wody w Rogach: dwadzieścia tysięcy
złotych, i tu już dziękowałem, ale raz jeszcze słowa podziękowania, ciepłe słowa w kierunku sołtysa
Rogów, bo to on przyprowadził osobę, która była zainteresowana sprzedażą. Wiecie dobrze ile było
perypetii po drodze w ogóle, żeby mieć tam grunt, na którym będziemy mogli realizować
inwestycję, która zaraz się dzieje i o tym będę mówił w swoim sprawozdaniu. Utwardzenie kostką
brukową placu na cmentarzu w sumie w Jarnatowie: dziewięć tysięcy trzydzieści cztery, to był
wniosek w ramach funduszu sołeckiego; przystosowanie budynku Loksitu na poradnię
rehabilitacyjną i inne gabinety: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote.
Również wydatkowaliśmy pieniądze jako inwestycję na tak zwaną kartę informacji przedsięwzięcia:
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz wypis z rejestru gruntów i mapę do celów
opiniodawczych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej: pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dwa złote; opracowaliśmy dokumentację projektową na zadanie: modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych; na
zabudowę lampy oświetlenia drogowego w miejscowości Glisno: osiemset złotych; na ogrodzenie
panelowe placu zabaw w Lubniewicach: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote; na
dostawę i montaż huśtawki na osiedlu Trzcińce: trzy tysiące pięćset, zabierzemy ją wam bo
będziecie mieli dwie; zakup traktorka do koszenia trawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej:
osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych; zakup i montaż okien w budynku
świetlicy wiejskiej w Gliśnie, to jest też fundusz sołecki: dwanaście tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt złotych; na odbudowę oświetlenia płyty stadionu: pięć tysięcy osiemset pięć
złotych i na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą: trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset
sześćdziesiąt sześć złotych z dofinansowaniem z PROWu na poziomie dwustu tysięcy. Ponadto
zakupiono specjalny samochód pożarniczy dla OSP w Lubniewicach, wydatki z tym związane to
kwota dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemnaście złotych. Osiemdziesiąt siedem tysięcy były
poniesione na zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubniewicach, wykonanie
koniecznych przeglądów, prace naprawcze samochodu oraz dotacja celowa na dofinansowanie
zakupu i montażu bramy do remizy OSP w Gliśnie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt. Również
wspólnie z Drogami Wojewódzkimi zakupiliśmy radar RDW sto jeden wraz z montażem w
miejscowości Glisno: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych. W roku dwa tysiące
trzynaście na planowane dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych w kwocie trzysta
dwadzieścia pięć, dziewięćset czterdzieści pięć wykonano dwieście pięćdziesiąt tysięcy. Pozostała
kwota będzie rozliczana w roku dwa czternaście. Natomiast wydatki na programy z udziałem
środków zagranicznych przedstawiają się następująco: plan czterysta trzydzieści siedem złotych,
wykonanie czterysta dwadzieścia sześć tysięcy. Zrealizowano ze środków unijnych między innymi
budowę boiska sportowego wraz infrastrukturą, realizujemy również projekt „Rozwój
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upowszechniania aktywnej integracji przez MOPS Lubniewice” na kwotę sześćdziesiąt tysięcy
siedemset osiemdziesiąt sześć złotych, projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klasa jeden trzy szkoła podstawowa” w kwocie pięć tysięcy siedemset, również projekt
„Święto sandacza” realizowany przy współpracy z GOK oraz projekty realizowane przez bibliotekę.
Niestety, muszę również o tym powiedzieć, że inwestycji byłoby więcej, gdyby nie fakt, że
musieliśmy rozliczyć się z panią Ermelindą Stanowską czyli z panią Cichy, łącznie musieliśmy oddać z
naszego budżetu trzysta dziesięć tysięcy złotych. Kilkukrotnie, taka dygresja po tym moim
przeglądzie przez inwestycje, słyszałem pytanie: panie burmistrzu, a co z dużymi inwestycjami? I
wiele razy na nie odpowiadałem i odpowiadałem również tutaj na sesji i prywatnie w rozmowach,
polityka jaką realizuje urząd to polityka małych kroków zrównoważonego rozwoju, to polityka,
która dostrzega przede wszystkim te małe ale ważne sprawy naszych mieszkańców. Na duże
projekty przyjdzie czas bo i do nich przygotowujemy się bardzo mocno. Właśnie zaczynamy
wdrażać projekt osiem trzy wykluczenie cyfrowe za dwa przecinek jeden miliona złotych. Mówiłem
szerzej państwu o tym projekcie, będziecie informowani bo będzie niebawem uruchomiona
kampania informacyjna na terenie gminy, ale nie tylko. On jest dofinansowany w stu procentach
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a strategia, która powstaje będzie miała jasno
sprecyzowane inwestycje realne, nie oderwane od rzeczywistości, nie wirtualne, które przełożą się
na rozwój naszej miejscowości do roku dwa tysiące dwudziestego. I chciałbym również wspomnieć
o tak zwanych inwestycjach społecznych. Czasami w moim oku pojawia się takie sformułowanie jak
inwestycja społeczna. Bardzo ważnym i kluczowym zadaniem własnym gminy jest promowanie
zdrowego stylu życia mieszkańców. Gmina Lubniewice jako jedna z pierwszych przystąpiła do
realizacji programu pod nazwą „Zdrowa gmina Lubniewice”, w której zaplanowano szereg
bezpłatnych badań skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. W sumie w roku dwa tysiące
trzynastym przebadanych zostało sześciuset piętnastu naszych mieszkańców. Liczby potwierdzają
bardzo dobry kierunek, który w tym roku jest kontynuowany. Koszt jaki poniosła gmina w zeszłym
roku to dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych. Nie zapominamy również o seniorach i
osobach niepełnosprawnych. Pierwsi mają w końcu swoje miejsce, w którym bardzo chętnie się
spotykają, nie mówię już o wycieczkach, o wszelkiego rodzaju okazjach do tego, żeby się spotkać.
Walentynki, topienie marzanny, czy przywitanie dnia wiosny, Andrzejki, przychodzi tam średnio
trzydzieści, nawet czterdzieści osób, naszych tutaj lubniewickich seniorów i nie tylko. Jeśli chodzi o
osoby niepełnosprawne, osoby, które są w Środowiskowym Domu Samopomocy mają
najnowocześniejszy obiekt w województwie lubuskim, który właśnie w zeszłym roku otwieraliśmy i
ten obiekt spełnia wszystkie unijne wymagania. Wspomnę również o stowarzyszeniach, które nigdy
wcześniej nie miały jaśniejszej i bardziej klarownej oferty współpracy, która opiera się na konkursie
ofert. Nigdy również nie było tyle pieniędzy na działania stowarzyszeń. A budżet, tak już kończąc
jeszcze przed ostatnim akapitem, w naszej gminie nigdy nie będzie wirtualny dopóki jestem
burmistrzem, a będzie po prostu budżetem realnym, szytym na nasze możliwości. Pani
Przewodnicząca i Wysoka Rado, podsumowując chciałbym podkreślić, że wysoki poziom realizacji
dochodów budżetowych w roku dwa tysiące trzynastym, oszczędne i racjonalne gospodarowanie
środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy Lubniewice umożliwiły pełną
realizację zadań bieżących oraz wykonanie niemal wszystkich zaplanowanych zadań
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inwestycyjnych. Na dzień trzydziesty pierwszy grudzień dwa tysiące trzynaście zadłużenie gminy
wynosiło ogółem dwadzieścia siedem przecinek dziewięćdziesiąt procenta. Spłata zobowiązań
następuje terminowo, a wszystkie inne wskaźniki z tak zwanych wskaźników paragrafu dwieście
czterdzieści siedem czyli tak zwanego kagańca, jaki został założony przez pana Rostowskiego,
ministra Rostowskiego na samorządy, wszystkie wskaźniki są na tak. Po raz pierwszy w zeszłym
roku, co wskazuje na właściwy kierunek, drogę, którą zmierzamy w kierunku rozwoju gminy
Lubniewice oraz na dobrą i rzetelną pracę całego zespołu ludzi, pracowników urzędu i tych
podległych jednostek organizacyjnych gminy. Mając powyższe na względzie, zwracam się do
wysokiej rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem
finansowym za rok, co już zostało uczynione i udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu.
Dziękuję bardzo.
Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie – 14 głosów za ( zał. nr 17)
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania samorządowe
instytucji kultury, informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. ( zał. nr 18)
Przew. Rady pogratulowała Burmistrzowi.
Pani Kaczmarek Dyr. ZSzS - Drodzy Państwo, w imieniu wszystkich kierowników i dyrektorów,
chcielibyśmy podziękować. W tych okolicznościach to podziękowania kierujemy na ręce Pani
Przewodniczącej i na ręce Pana Burmistrza. My wiemy i widzimy, że nie łatwo jest dać każdemu ile
by kto chciał. Ale właśnie dlatego tu jesteśmy. W tym momencie dziękujemy wszystkim, wszystkim,
Pani Przewodniczącej, Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, dziękujemy również radnym. Drodzy
państwo, my naprawdę wiemy, ile to was kosztuje, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie, nie
obawiając się o kolejne miesiące w tych trudnych czasach. Bo jednak mamy za sobą trudne lata,
które w całej Europie są latami kryzysu. Stąd też naprawdę dziękujemy, za naszą tutaj spokojną
pracę. A też dziękujemy za partnerskie stosunki jakie panują właściwie pomiędzy nami wszystkimi,
bo powiem szczerze, że jeśli nawet są różnice zdań, to są one budujące. I tak ta nasza praca
wygląda i naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Pani Zaborska Dyr. Przedszkola -Serdecznie dziękujemy przede wszystkim dlatego też, że wszyscy
pracujemy na tej linii konfrontacji, konfrontacji z ludźmi. Traktujemy naszą pracę, wszyscy, jako
misję i jako służbę. Dziękujemy za ten spokój jaki państwo nam tutaj oferujecie, za wszelką
serdeczność i życzliwość. To jest niesamowite, żeby mieć takich ludzi wokół siebie. Serdecznie
dziękujemy. To jest bardzo, bardzo ważne dla nas. Serdecznie dziękujemy.
Odnośnie pkt. 8 porządku obrad
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek
dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014 rok.
Pytań do projektu uchwały nie było
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta. ( zał. nr 19)
Odnośnie pkt. 9. porządku obrad
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
Uchwała została podjęta.( zał. nr 20)
Odnośnie pkt 10.porządku obrad
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice,
Pytań do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta.( zał. nr 21)
11.Informacja Burmistrza o podjętych decyzjach.
Burmistrz - Chciałem się przyznać bez bicia do jednego małego błędu, bo stres robi swoje. Jeszcze
jednym osobom nie podziękowałem, mianowicie pewnej grupie społecznej, też funkcjonującej w
samorządzie, z którymi współpraca myślę, że układa nam się dobrze, bardzo dobrze. Mianowicie
sołtysom. Panie sołtysie Jarnatowa, Pani sołtys Glisna, Panie sołtysie Rogów, mogę powiedzieć
jedno, że zawsze ciągnięcie na swoją stronę, a chyba taką cechę powinien mieć sołtys. Bo tak
jeszcze przejrzałem to sprawozdanie i widzę, że kogoś mi zabrakło, a wy jesteście absolutnie
nieodłącznym elementem po prostu współpracy w samorządzie, więc bardzo serdecznie dziękuję i
przepraszam za to pominięcie, ale myślę, że teraz przynajmniej wybrzmiało. Ja byłem przejęty. Tak
że dziękuję raz jeszcze.
Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, postaram się krótko, w niezbędnej zawartości.
Przedkładam swoje sprawozdanie za okres 24.04.2014 kwietnia do 13.06.2014 roku.
-25.04.2014 byłem na konferencji w pałacu w Gliśnie, organizowanej między innymi przez Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, a dotyczyła ta konferencja retencji i melioracji. Widzicie państwo sami, że
zaniedbania lat, nie tylko w naszej gminie ale po prostu wszędzie w Polsce w melioracji, odbijają
nam się czkawką, tak należy powiedzieć. Bo nagle rów, który przez jakiś czas wody nie nosił okazuje
się, że jest obiektem budowy hydrologicznej, która zalewa pół pola. Jesteście państwo też dobrze
poinformowani, że prace na rowie w Gliśnie zostały wykonane, aczkolwiek są jeszcze prace
porządkowe do wykonania. Uwagi, które są zgłaszane staramy się również na bieżąco wdrażać.
Niestety spółka wodna wykonuje prace udrożnienia rowów, tak już konsultowaliśmy to, i czasami te
śmieci, które są wyciągnięte z rowów musimy my sprzątnąć, więc takie rzeczy, takie interwencje
będą podejmowane, i wiem, że są podejmowane.
26.04.2014i 27.04.2014 w Gorzowie w Nova Park za darmo mieliśmy okazję do promocji naszych
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Lubniewic. To był taki weekend z Radiem Plus. Było kilka gmin zaproszonych, między innymi nasza
gmina. Mieliśmy swoje stoisko, na którym reprezentowali nas pracownicy Urzędu Miasta i Gminy,
Stowarzyszenie Aktywni, Kraina Szlaków Turystycznych oraz lokalne przedsiębiorstwa z wędzoną
rybą. Był to myślę dobry, owocny czas, kolejny, przypominania się, przypominania gorzowiakom o
kierunku, w którym powinni przyjeżdżać, wypoczywać.
-28.04.2014 spotkałem się z księdzem proboszczem Antonim Bołbotem, omawialiśmy między
innymi uroczystość przyjęcia obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii, ale również
rozmawialiśmy o planowanej inwestycji w naszej gminie, w parafii, mianowicie renowacji drzwi
wejściowych do kościoła parafialnego w Lubniewicach.
-28.04.2014 również brałem udział aktywny, w pracy nad strategią rozwoju gminy Lubniewice na
lata czternaście - dwadzieścia. Było to przedostatnie spotkanie; ostatnie jest planowane teraz,
chyba dwudziestego trzeciego czerwca w Lubniewicach. Spotkanie dotyczyło tak jak mówię pracy
nad strategią, którą przygotowujemy wspólnie z doktorantami, studentami, absolwentami
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Bardzo się cieszę raz jeszcze, że podjęliśmy taką decyzję, żeby ta
formuła powstawania strategii była po prostu formułą szerokiej konsultacji społecznej. Jak zostanie
strategia wypracowana z poszczególnymi grupami społecznymi, czyli ze stowarzyszeniami, ze
środowiskami pracodawców, nauczycieli, będę chciał również tą strategię przekonsultować.
Również będzie ona otwarta na konsultację z mieszkańcami.
-29.04.2014 odbyło się spotkanie spółek wodnych w Gliśnie i w Lubniewicach. Cieszę się, że w
końcu dojrzał temat, bo my spotykaliśmy się i mówiliśmy o tym, że osoby, przez posesje których
przepływa rów muszą stać się członkiem spółki żeby ponieść, partycypować po pierwsze w koszcie
utrzymania melioracji, utrzymania rowu. No i cieszę się że temat dojrzał bo po tym spotkaniu kiedy
rozmawialiśmy już na zasadzie takiej, że albo teraz, albo nie wiadomo kiedy znowu, osoby
pozapisywały się do spółki wodnej. Widzieliście państwo prace pierwsze w Gliśnie, teraz na rowach
w Lubniewicach będą wykonywane i praktycznie wszyscy właściciele działek przyległych do tych
rowów dwóch, a będzie w sumie cztery kilometry rowów w tym roku zmeliorowanych, zapisali się
do spółki wodnej.
-02.05.2014 jest to pierwsza impreza, którą musieliśmy odwołać, majówka nasza była
przygotowana i potańcówka; ze względów pogodowych impreza została odwołana, ale za to
trzeciego maja pogoda już była dobra. Uczestniczyliśmy, również ja, we mszy świętej za ojczyznę, a
następnie odbył się apel patriotyczny. Cieszę się niezmiernie z faktu, że nasi mieszkańcy coraz
chętniej, bo dopiero tutaj jeśli chodzi o Lubniewice to chyba trzecia albo czwarta taka uroczystość
patriotyczna, coraz chętniej uczestniczą. Jest to najlepszy dowód na to, że takie miejsce jak Plac
Kasztanowy, który upamiętnia co prawda naszych osadników lubniewickich, ale przecież jest
miejscem w którym obchodzić można każdą uroczystość patriotyczną, była inwestycją bardzo dobrą
i potrzebną.
05.05.2014 w Gorzowie było walne zebranie euroregionu. Wiecie państwo, że piszemy do
euroregionu projekty na tak zwane działania miękkie. Był to czas podsumowania roku dwa tysiące
trzynastego. Również było udzielone absolutorium zarządowi, ale również rozmawialiśmy o nowej
perspektywie unijnej, która niestety jeśli chodzi o ten priorytet jest cały czas negocjowana. Nie
wiemy tak na dobrą sprawę jak będzie wyglądać formuła finansowania projektów, na co dokładnie
ile będzie pieniędzy. Są jakieś wstępne przymiarki, ale o nich nie chciałbym rozmawiać, bo to
jeszcze nic pewnego.
-06.05.2014 byłem na spotkaniu w siedemnastej Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej,
negocjowałem pozwolenie na budowę myślę że jeszcze w miesiącu czerwcu. Zawalił niestety ten
kto wygrał przetarg. Były popełnione błędy w tych naszych projektach na bloki wojskowe,
mianowicie niezgodność projektu z warunkami zabudowy, i musieliśmy całą procedurę powtarzać
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od początku; trwało to prawie pięć miesięcy. Natomiast inwestycja, tak jak państwu też mówiłem,
absolutnie nie jest zagrożona. Był warunek taki, o którym też państwu mówiłem, blok w Sulęcinie
zamieszkały. Następna inwestycja Lubniewice, Wszyscy prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z
Warszawy, dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze, generał brygady
Andrzejczak z Międzyrzecza, wszyscy potwierdzają zasadność, słuszność i celowość takiej
inwestycji.
-07.05.2014 uczestniczyłem w konferencji w Gorzowie, konferencji pod tytułem rozwój lubuskiej
turystyki i również patrzyliśmy na nową perspektywę unijną. Na turystykę zapisane są środki unijne
na teraz na tę nową perspektywę, będzie jest zdobyć na pewno trudniej, bo trzeba będzie
wykazywać za każdym razem po pierwsze partnerstwo, po drugie innowacyjność, ale między
innymi ta strategia przygotowuje nas do tego, żebyśmy mogli również po środki, które będą
przeznaczane na działania około-turystyczne, związane z turystyką pieniądze pozyskiwać.
08.05.2014 odbyłem jedno z wielu już, praktycznie przedostatnie spotkanie z przedstawicielami
firmy Eneo. Dotyczyło ostatnich uzgodnień przed podpisaniem umowy, którą dzisiaj podpisaliśmy
z panią Skarbnik na tak zwane podniesienie efektywności oświetlenia w naszej gminie. Rodziło się
to też w bólach, ale tam było wiele przeszkód, państwa zapoznawaliśmy, formalno-prawnych po
drodze. Umowa podpisana będą wdrażane w pierwszej kolejności wymiany opraw
oświetleniowych, dostawianie opraw i budowa nowych również ciągów oświetleniowych ulicy
Harcerskiej, Sulęcińskiej, w Gliśnie będą dostawiane punkty, które były wskazywane. Wiem, że te
punkty, które były wskazane we wcześniejszych nazwijmy to wizjach lokalnych zafunkcjonują.
Przewidywane rozpoczęcie prac pierwszych jest lipiec, zakończenie gdzieś w połowie września,
może koniec września. I tak jak tutaj też przedstawiałem, na dzień dzisiejszy pięćdziesiąt pięć
kilowatów potrzebne jest na oświetlenie uliczne. Przez tą poprawę efektywności zmniejszymy do
trzydziestu pięciu kilowatów i jakby w ramach zaoszczędzonych środków będziemy mogli
doświetlić te miejsca, które nie są doświetlone.
-08.05.2014 również w Gorzowie odbyły się uroczyste obchody dnia bibliotekarza i jest mi
niezmiernie miło, że nasza pani kierownik biblioteki pani Marta Rusakiewicz, a bardziej jej praca
na rzecz rozwoju czytelnictwa i tutaj należy podkreślić, całkowite przemodelowanie
funkcjonowania biblioteki, projekty, otwarcie na dzieci, starszych, wzrost czytelnictwa chyba
dwukrotny, zostały zauważone i docenione wyróżnieniem od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
-09.05.2014 w Sulęcinie odbyły się powiatowe obchody dni strażaka.
10-11.05.2014 odbyły się w Lubniewicach XXX Długodystansowe Kajakowe Mistrzostwa Polski.
Przepiękna impreza, rekordowa ilość zawodników, około sześciuset zawodników z sześćdziesięciu
pięciu klubów, ogromne zaangażowanie naszych służb, wolontariuszy, dało efekt w postaci bardzo
wysoko ocenionych zawodów przez samych zawodników, przez trenerów, przez sędziów i przez,
łącznie z prezesem kajakarzy. Było również pytanie czy w związku z tym, że jest tak logistyka
opanowana, łącznie z klubem Admira, czy jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem kolejnych
imprez. Nie mogło być innej odpowiedzi jak tak. Jeszcze warto podkreślić, że wydatki, które
poniosła gmina na przygotowanie tych zawodów były w wysokości tysiąca pięciuset złotych,
natomiast wynajęliśmy również pomieszczenia nasze gminne na te zawody i zarobiliśmy trzy
tysiące złotych, czyli bilans jest korzystny dla gminy. Tysiąc pięćset złotych dodatkowo wpłynęło
do budżetu gminy z racji organizacji tych zawodów, także tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek
dogładzaniu, a o wartości medialnej, o wartości tego, że te osoby i zależało nam też na tym, aby
kajakarze poza naszym akwenem, z innych klubów niż Admira, bo Admira wiecie państwo, że na
dobrą sprawę od lutego, odkąd tylko schodzi lód, jest na tym jeziorze, śpią tutaj, jedzą, mieszkają,
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czyli większa ilość kajakarzy powoduje automatyczne wydłużanie sezonu turystycznego, a to jest
nieustanna walka przecież o to, żeby ten sezon turystyczny trwał nie dwa miesiące, nie ten wysoki
sezon, ale żeby turyści byli okrągły rok w Lubniewicach.
-13-14.05.2014 wspólnie z zastępczynią byliśmy w Warszawie w Ministerstwie Ochrony
Środowiska ze spotkaniem w Departamencie Głównego Geologa Kraju i rozmawialiśmy na temat
programu, którym państwa ostatnio na sesji zapoznawałem, mianowicie Programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, dokładnie priorytet, który mówi o tym, że jednostki samorządu
terytorialnego mają możliwość pozyskania środków krajowych na wiercenie otworu pod wodę
uzdrowiskową, finansowany w stu procentach i jesteśmy na etapie opracowywania wniosku, który
do końca czerwca powinniśmy złożyć,
-15.05.2014 odbyłem kolejne spotkanie z panem Markiem Rusakiewiczem, prezesem firmy Patria
Inwest, który jest właścicielem wodnych kanalizacji na Osiedlu Leśnym, z którego od lat jako
gmina niestety korzystamy. Jesteśmy na ostatniej prostej i w przeciągu kwartału powinniśmy stać
się pełnoprawnym właścicielem sieci położnej około piętnaście lat temu. Rozliczenie nastąpi
prawdopodobnie w formie bezgotówkowej. Rzeczoznawca wycenił nam sieć, natomiast pan
Rusakiewicz zalega gminie podatki na kwotę zbliżoną do wyceny, to jest kwota około dwustu
tysięcy złotych, więc nastąpi rekompensata. Ja jestem wdzięczny temu panu za jedną rzecz,
przerobiliśmy z państwem Cichym sytuację, w której to gmina korzystała z sieci prywatnej osoby,
wiecie państwo dobrze, że taki przedsiębiorca ma pełne prawo pójść do sądu i domagać się tak
zwanego odszkodowania, my zatrzymujemy się na tak zwanym odkupieniu wartości sieci. Także
jestem wdzięczny, podkreślałem to kilka razy, niestety praca była trudna, jest skomplikowana z tego
względu, że ta inwestycja odbyła się kilkanaście lat temu. My nie możemy jako samorząd przejąć
również inwestycji, w której nie ma odpowiednich dokumentów, a te dokumenty były porozrzucane
nie tylko u nas, są u przedsiębiorcy, ale mamy dokumenty wszystkie skompletowane, była tylko
jeszcze jedna kwestia do uzgodnienia z lasami państwowymi, mianowicie przedsiębiorca część tej
sieci puścił w terenie leśnym, jest wszystko z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w
Szczecinie uzgodnione, będziemy mogli za kompletnie symboliczną opłatą dzierżawić ten
fragment. Teraz na dniach przyjdzie pismo potwierdzające to o czym państwu mówię i mam
nadzieję, że do sierpnia, tak jak pisałem, może września tą sprawę uregulujemy.
-16.05.2014 Spotkanie odbyłem z architektem w sprawie przygotowania koncepcji pod budowę
stacji paliw. Powstała wstępna koncepcja, trwa poszukiwanie inwestora i chciałem tutaj państwu
poinformować, że Orlen w miesiącu kwietniu pismem, które skierowane zostało do nas
poinformował, że nie jest zainteresowany wydzierżawieniem ani sprzedażą działki, na której
wcześniej znajdowała się stacja, a wcześniej były takie zapewnienia. Polityka Orlenu idzie w tym
kierunku, żeby eliminować małe stacje, a my i tak musimy jechać gdzieś zatankować, więc
znaleźliśmy, jest wstępnie wyznaczone miejsce, które spełnia wszelkie normy. Rozmawiam z
inwestorami. Tam było o tyle łatwiej, że jeszcze przed wyciągnięciem tych zbiorników, no, część
inwestycji, nazwijmy to, była wykonana. Koszt postawienia nowego CPN-u, takiego powiedzmy
sobie, uszytego na miarę naszych możliwości, to jest około milion trzysta tysięcy złotych, gdzie
byłyby dwa dystrybutory, dystrybutor paliwa, benzyny, dziewięćdziesiątki piątki, oleju tego
podstawowego plus dwie myjnie samochodowe. Koncepcja jest, rozmawiam, jeśli będą konkrety,
będą państwo poinformowani. W zanadrzu jest jakaś stacja mobilna, ale powiem szczerze, że jest to
rozwiązanie, które również przedyskutowane było z inwestorem. Stacja mobilna jest dobra na
przykład dla rolników i może pod tym kątem byłoby warto w to wejść, znaczy nie my jako gmina.
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Wtedy rolnik kiedy nie ma paliwa może ktoś jechać z tą stacją i rolnik może się na miejscu
zatankować. Walczymy dalej z przeciwnościami, tak to tylko chciałem państwu powiedzieć. 16.05.2014 w Sulęcinie spotkałem się z Panem Wasyłkowem w sprawie uregulowania sytuacji
prawnej kanału łączącego Lubiąż z Lubniewskiem. Szanowni państwo, część kanału od jeziora
Lubiąż do tego przejazdu drogowego jest w zarządzie melioracji dróg, melioracji urządzeń
wodnych w Zielonej Górze, czyli do Urzędu Marszałkowskiego, jako woda płynąca, natomiast
pozostała część kanału jest w zasobach Lasów Państwowych, niezgodnie z tym co stanowi prawo,
dlatego teraz od osiem miesięcy trwała tak zwana przepychanka pomiędzy nadleśnictwem Sulęcin,
a Urzędem Marszałkowskim, że Urząd Marszałkowski powinien ten kanał przejąć. Jest uzgodnienie
takie, że Urząd Marszałkowski kanał przejmie w momencie kiedy zostanie on wytyczony przez
geodetę, bo przecież nigdzie nie jest naniesiony. Jeśli się spojrzy na mapy to jest on częścią lasu,
tego kanału nie ma, następnie musi trafić do zasobów starosty naszego Sulęcińskiego, dopiero z
zasobów starosty Sulęcińskiego trafić może do Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze, że jest wola, w
innym przypadku państwo dobrze wiecie, że jakiekolwiek inwestowanie Funduszy Unijnych,
czegokolwiek po prostu jest niemożliwe, dlatego że jest to teren Lasów Państwowych, a po prostu
w lasach, tak stanowią ustawy, że inwestowanie jest możliwe w sytuacji wyłączenia danego użytku
z produkcji leśnej, a jakie są koszty również państwo dobrze wiecie, za trzydzieści kilka arów
naszej plaży, naszej mówię w cudzysłowiu, bo plaża, ta część od budynku stojącego na plaży w
kierunku Restauracji Leśna jest lasem. Wyłączyliśmy to w tym roku, będziemy przez dziesięć lat
płacić rocznie szesnaście tysięcy złotych.
-17.05.2014 uczestniczyłem w zakończeniu Rajdu Harcerskiego w Gliśnie. Cieszę się niezmiernie,
że harcerstwo naprawdę prężnie na terenie naszej gminy działa, ale to również dzięki tym, którzy to
harcerstwo prowadzą. Osobom, fascynatom, pasjonatom, tak to należy określić.
-21.05.2014 Brałem udział w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ośno, którego tutaj
oddział mamy w Sulęcinie, to są coroczne spotkania, również z absolutorium.
22.05.2014r. spotkanie z nowym właścicielem Rybakówki. Bardzo mnie cieszy fakt, że owy
właściciel ma bardzo duże doświadczenie w turystyce. Wcześniej był właścicielem hotelu w
Łagowie, tego SPA Afrodyta, przez prawie dwadzieścia lat dzierżawił zamek, miał lokale
gastronomiczne i jest po prostu w tym co robi bardzo wiarygodny. Plany co do Rybakówki są
ambitne i jak zapewnia właściciel realne ma tam powstać hotel z pięknymi apartamentami.
Rybakówka zostanie rozbudowana na dobrą sprawę o siedemdziesiąt procent. W tym roku zostanie
zamknięta dokumentacja, w przyszłym roku mają ruszyć prace inwestorskie. Naocznie widziałem,
że nie są to jakieś pół słowa, tylko faktycznie jest zrobiona na przykład cała inwentaryzacja terenu.
Zresztą widać chociażby po tym, że człowiek, jeśli mówi, że będzie czyścił stawy, to je czyści, jeśli
będzie robił to, to robi. Mamy gospodarza. Słusznie powiedziane.
-23.05.2014 w Lubniewicach odbyło się spotkanie z lubuskimi zawodnikami podczas którego
prezentowane był przez profesora Chudziaka efekt wstępnych prac archeologicznych przy małej
wyspie na Lubiążu. Mamy skarby szanowni państwo, szanowna rado oraz wydawnictwo dotyczące
lubniewickich zamków napisane przez panią Barbarę von Kranpe, krewną rodu von Valdów, czyli
byłych właścicieli naszych lubniewickich zamków.
-23.05.2014 również spotkanie z zawiązującym się stowarzyszeniem czterostaków czyli ułanów,
których już niejednokrotnie mogliście państwo zobaczyć w Lubniewicach, oni się włączają w
uroczystości gminne. Było to bardzo dobre, merytoryczne spotkanie bez zbędnych
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przedwyborczych obietnic, z zapewnieniem dobrej współpracy na zasadach partnerskich, są
kolejnym stowarzyszeniem, które chcą się zawiązać, a chyba też to podkreślałem w swoim
sprawozdaniu, zresztą państwo burzycie widzicie, że na inicjatywy obywatelskie po prostu jeśli są,
służą gminie i rozwijają mieszkańców, po prostu pieniądze są i być powinny.
-24-25.05.2014 jak zwykle targi w Gliśnie, ostatni weekend maja.
-24.05.2014 Odbyłem plenerowe spotkanie ze stowarzyszeniem społeczno-kulturowym mniejszości
niemieckiej z Zielonej Góry, jak zwykle maj ostatni weekend pada deszcz. Nie wiem co się dzieje,
ale tam chyba co niektórzy zamawiają.
-26.05.2014 brałem udział w ewaluacji, które przechodziło nasze przedszkole, jak państwo wiecie,
kończy się kadencja dyrektorom, są tak zwane audyty, nauczyciele, dyrektor musi przejść tak
zwaną weryfikację swojej pracy, współpracy również z organem prowadzącym. Cóż mogę
powiedzieć szanowni państwo? Ocena pięć mówi sama za siebie, nie będę tutaj za dużo mówił, bo
jak zwykle jest coś do poprawy, bo jeszcze szóstka do zdobycia, aczkolwiek jest prawie, że
nierealna do zdobycia, ale tak jak w zeszłym roku cieszyliśmy się z tego, że szkoła również dostała
taką ocenę, również przedszkole. Pani Dyrektor, moje serdeczne gratulacje za tą pracę, za pracę
wszystkich pracowników i tutaj w naszym lubniewickim przedszkolu, ale również w Gliśnie, bo
przecież to jest jedność. Także gratuluję raz jeszcze tej znakomitej oceny. Chciałem tylko
powiedzieć, ja dołożyłem swoje tam trzy grosze, bo tutaj byli przepytywani rodzice, rada
pedagogiczna, pracownicy, były obserwacje całodzienne jak pracują nauczyciele, jak się zachowują
dzieci, więc to jest taka naprawdę bardzo miarodajna ocena tego co się w naszym przedszkolu
dzieje.
-28.05.2014 byłem w Zielonej Górze w NFZ-cie na spotkaniu z panią dyrektor do spraw
medycznych w sprawie współpracy i przyszłych kontraktów na rehabilitację i dentystę w nowym
ośrodku zdrowia i sytuacja jest niezagrożona.
-28.05.2014 w Gorzowie w Filharmonii było sympatyczne spotkanie w niewielkim gronie
samorządowców, tutaj z północy, szczególnie województwa lubuskiego, kilku z południa z panem
Premierem Rzeczpospolitej Polskiej, Panem Donaldem Tuskiem. Oczywiście padały różne
obietnice, ale też można mówić wiele, jedno jest pewne, że idziemy krok po kroku również my jako
Polska do przodu, zawsze Ci, którzy rządzą mają przywilej podejmowania decyzji, Ci którzy są w
opozycji mają prawo krytykować. Było to merytoryczne spotkanie, dotyczyło lubuskiego, my
szczególnie zabiegamy o to, żeby województwo lubuskie w nowej perspektywie unijnej było
traktowane na takich samych prawach jak na przykład traktowane były województwa na wschodzie
kraju, gdzie ze startu były dodatkowe bonusy na rozwój i teraz jak państwo pojedziecie do Polski
wschodniej, to zobaczycie, że wschód nas przegonił w infrastrukturze drogowej, infrastrukturze
kolejowej, w infrastrukturze rowerowej, w każdej jednej dziedzinie miasta na wschodzie rozwijają
się zdecydowanie lepiej niż nasze województwo lubuskie i o to apelowaliśmy do premiera, żeby
nas nie traktować jako województwa bogatego, bo nie jesteśmy bogaci. Zobaczymy jak nasze apele
zaowocują.
-30.05.2014 byłem na rewizji rowów z prezesem spółki wodnej z Sulęcina. Oglądaliśmy pracę,
która była wykonana, płynie woda, więc to jest plus.
-01.06.2014 kolejny, gminny dzień dziecka i chciałem wszystkim serdecznie, bez wyjątku
podziękować. Tym, którzy się zaangażowali. Wystarczyło popatrzeć na uśmiechnięte twarze dzieci i
na zadowolonych rodziców, którym czasami stanie na słońcu już przeszkadzało, a dzieciom ciągle
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było mało. Bardzo piękna formuła, cieszę się, że mieszkańcy są z nami. To świadczy o tym, że jest
na to popyt.
-01.06.2014 również w naszym kościele na prośbę księdza proboszcza przywitałem obraz Jezusa
Miłosiernego, który przez kolejne trzy dni był w naszej gminie, wcześniej na rynku ten obraz był
witany, również chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym w tą uroczystość, tym razem
kościelną.
-02.06.2014 spotkałem się z szefem biura turystycznego z Kostrzyna, panem Klausem Artem Arent,
który przyjmuje średnio rocznie około pięćdziesiąt tysięcy turystów, których rozwozi po naszym
regionie. Jest bardzo zainteresowany współpracą z Lubniewicami, już konkretnie z
przedsiębiorcami i przywożeniem do nas turystów, czy to na jednodniowe, czy dłuższe pobyty.
-04.06.2014 spotkanie z wybranym w trybie konkursu ofert przedsiębiorcą, panem Marcinem
Pakuła z firmy Energo, domy z Międzyrzecza, który wygrał postępowanie ofertowe w celu
ustalenia terminu rozpoczęcia prac wiercenia studni pod wodę w Rogach, prace ruszą w ciągu
dwóch tygodni, bo od zgłoszenia takich prac musi uprawomocnić się decyzja i po
uprawomocnieniu decyzji, czyli jeszcze na pewno w czerwcu ruszą prace, które, poczynią kolejny
duży krok w kierunku unormalizowania sytuacji we wsi Rogi.
-04.06.2014wspólnie z Przewodniczącą Rady miasta żegnaliśmy obraz Jezusa Miłosiernego tutaj u
nas w Lubniewicach.
-07.06.2014 brałem po raz kolejny udział również w fantastycznej imprezie, festynie rodzinnym
Glisno. Serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym prowadzącym spotkanie, pani sołtys,
radnemu Sobeckiemu, harcerzom, tam się angażuje sporo ludzi i efekt też jest taki, że mieszkańcy
chętnie na takie festyny przychodzą, a jeśli jeszcze są atrakcyjne nagrody do zgarnięcia, to tym
bardziej frekwencja jest wysoka. Również zaangażował się radny Walicki od strony sportowej.
Miło to, że tak potraficie współpracować, bardzo miło również tam czas spędziłem ze swoimi
dziećmi.
-08-10.06.2014 brałem udział w zawodach, na które zostałem zaproszony spiningowych aktorów.
Nastąpiła promocja Lubniewic, ja mówiłem państwu, że w zeszłym roku widzieliście, że takie
zawody odbyły się w Lubniewicach, w tym roku również jest taki plan. Zapraszałem między
innymi Opanię, Zborowskiego i wielu znanych aktorów z telewizji do tego, żeby przyjechali do
Lubniewice, i cieszę się niezmiernie, że stajemy się miejscowością taką rozpoznawalną, że słyszą
dużo o Lubniewicach, dobrego ci ludzie, nawet ja też o tym nie wiem, dowiaduję się po fakcie, że
takie znakomitości tu do nas przyjeżdżają, odpoczywają, chowają się przed, jak to się mówi,
zgiełkiem kamer, reporterów, jest to miłe, bo pokazuje to, że tworzymy dobrą przestrzeń dla takich
osób.
-12.06.2014 czyli wczoraj spotykałem się z panem dyrektorem Arturem Górcem dyrektorem
telewizji TVP, rozmawialiśmy również o działaniach promocyjnych dotyczących naszej gminy.
-12.06.2014 również, to jest fakt taki, z którego ja osobiście się bardzo cieszę, spotkałem się z
przedsiębiorcą, który wyposaży nas w grunt, w tynk mineralny i farbę, do tego żeby nasi
bezrobotni, którzy są w projekcie systemowym, pod nadzorem osoby zakwalifikowanej mogły
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odmalować nasze, szczególnie niskie zabudowy w centrum naszej miejscowości. Nie muszę
państwu mówić, że mieszkają tam zdecydowanie osoby starsze, osoby ubogie, które również
korzystają z pomocy opieki społecznej i taki gest jest po prostu gestem. Ja nie znajduję uznania, nie
znajduję słów, cieszę się, że taka osoba się znalazła, będziemy mieli w stu procentach
zasponsorowane te materiały, o których mówię. Prace rozpoczną się myślę, że w ciągu dwóch
tygodni, bo na początek musimy zapytać, czy dany mieszkaniec, którego dom zostanie
wytypowany wyrazi zgodę, oczywiście nie zrobimy tego bez zgody właściciela, więc musimy
uzyskać taką zgodę, jeśli takowa zgoda będzie, estetycznie pójdziemy o sto kroków do przodu, bo o
ile jesteśmy dziś na skwerkach zadbani o tyle to nasze centrum, to ulice wjazdowe nie są naszą
wizytówką.
-13.06.2014 po raz kolejny wziąłem udział w premierze Teatru Rodzice Dzieciom, ja mogę tylko
powiedzieć jedno, genialny spektakl, od dwa tysiące jedenastego roku, z roku na rok coraz bardziej
mistrzowski. Ja mam nadzieję, że niebawem opanujecie scenę gorzowskiego teatru Osterwy nie są
to puste słowa, zapraszam jutro na godzinę siedemnastą. Miejsca są tylko i wyłącznie stojące na
dworze. Ale i tak warto, bo tak pół żartem, pół serio, na pewno będzie frekwencja olbrzymia, ja
bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję i dziękuję przedszkolu i rodzicom, którzy podjęli tą niełatwą
działkę, bo również mojej żony przez ostatnie dwa tygodnie prawie w domu nie było, bo ganiała na
próby. Najważniejszy był teatr, ale efekty dzisiaj mogliśmy widzieć. Nie wspomnę o pawiu, którego
zagrał nasz radny Wiesław Komar, indora radny Kalinkiewicz. Powiem tak, ja tu nie
dopowiadam, chcecie zobaczyć jak gra pan Kiliniewicz i radny Komar, przyjdźcie, zobaczcie.
Powalą was na kolana. Mogę tylko tyle powiedzieć od siebie, także genialne przedsięwzięcie.
I jeszcze na koniec jako, byłem zapytany na sesji zwyczajnej, która miała miejsce 24 kwietnia o
kwestie gruzu, który znajduje się na działce gminnej, obiecałem, że przedstawię informacje
dotyczącą skąd ten gruz, czyj to gruz i po co i dla kogo, również otrzymaliśmy wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, na którą odpowiedziałem i tutaj były dwa pytania. Wskazanie
właściciela gruzu zgromadzonego za oczyszczalnią ścieków na terenie gminnym i drugie pytanie
było w przypadku gdy jest to osoba prywatna, proszę o sporządzenie kserokopii umowy i
kserokopii potwierdzenia kwot, jakie wpłynęły na konto gminy z tego tytułu. Oczywiście zapytałem
zainteresowanych bardziej w temacie wdrożonej, bo tak jak państwu mówiłem, ja nie jestem w
stanie każdy fragment gminy objechać, bardziej zwracam szczegóły uwagi na te miejsca
reprezentacyjne, przeprowadziłem rozmowę również zapytałem pismem pana kierownika Plutę o
fakt zaistnienia gruzu. Dowiedziałem się z pisma pana Pluty, że gruz należy do naszego
przedsiębiorcy, pana Radosława Kotuły i tutaj odpowiedź, która była odpowiedzią na wniosek, ale
również jest odpowiedzią państwa dotyczy „Burmistrz Lubniewic z odpowiedzią na wniosek z dnia
siódmego maja dwa tysiące czternastego roku, data wpływu ósmy maja, informuje co ustalono:
„Pierwsze, właścicielem gruzu zgromadzonego na placu za oczyszczalnią ścieków jest pan
Radosław Kotuła. Drugie, w kadencji dwa tysiące sześć, dwa tysiące dziesięć wyraził pan osobiście
zgodę na składowanie gruzu na działce numer pięćset dziewięćdziesiąt w Lubniewicach, w związku
z czym na podstawie artykułu sześćdziesiąt, w związku z artykułem siedemdziesiąt trzy kodeksu
cywilnego dziennik ustaw z tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego czwartego roku, numer szesnaście,
pozycja dziewięćdziesiąt trzy została zawarta umowa ustna, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Warunki umowy mówiły o bezkosztowym korzystaniu z gruntu.” Jeszcze wcześniej przed panem
Kotułą z działki korzystał pan Rokacz, więc zwróciłem się również z tym zapytaniem do
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przedsiębiorcy, sprawę będziemy regulować, aczkolwiek Burmistrz, funkcjonariusz publiczny, ma
pełne prawo podejmować umowy ustne. Mnie dziwi tylko jeden fakt, ja państwu obiecuję i
obiecywałem i myślę, że słowa będę starał się za wszelką cenę dotrzymać, ja rozumiem czas tak
zwanej jeszcze nie pisanej kampanii wyborczej, ale obracanie kota ogonem jest co najmniej nie na
miejscu. Ja oczywiście za każdym razem będę rzetelnie na takie rzeczy odpowiadał, natomiast jeśli
sprawa dotyczyła przeszłości, a pyta się obecnego Burmistrza. Brak słów co do komentarza i mam
nadzieję, że komentarz jest tutaj zbędny i niepotrzebny.

Odnośnie pkt.12 porządku obrad Interpolacje i zapytania.
Przew. Rady- Otrzymaliśmy podziękowania za pomoc w organizacji pierwszego Rajdu
Harcerskiego Wędrówka Alana od komendy rajdu. Tutaj mam przed sobą dyplomy. Otrzymaliśmy
również podziękowanie z GOK-u za dofinansowanie gminnego dnia dziecka. Tak wyglądają te
nasze dyplomy. Przepiękne. Zresztą właśnie z plakietkami pamiątkowymi. Także super pamiątka.
Od kierownika Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpłynęła ocena zasobów pomocy
społecznej za dwa tysiące trzynasty rok. Dla gminy Lubniewice jest to dość spory materiał i ten
materiał jest w biurze rady u pani Stasi, gdyby ktoś chciał się zapoznać, to zapraszamy do biura
rady i możecie się państwo zapoznawać z tym materiałem. Kolejna sprawa to wpłynęły dwa pisma
od pana Jaśnikowskiego. Jedno skierowałam do Burmistrza według właściwości, celem udzielenia
odpowiedzi, drugie pismo jest skierowane do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. Przeczytam
oba.
Pan Mirosław Jaśnikowski pisze. „Pani Przewodnicząca, Burmistrz ślubując wypełnienie
obowiązków wobec obywateli i mieszkańców gminy Lubniewice ma również informować nas o
zachodzących w gminie procesach z różnych dziedzin życia. Na pytania mieszkańców ma
obowiązek odpowiadać rzetelnie i zgodnie z prawdą. Jestem również mieszkańcem gminy
Lubniewice zatem na zadawane przeze mnie pytania oczekuję udzielenia odpowiedzi w sposób
rzetelny, precyzyjny i odpowiadający prawdzie. Na dwukrotnie zadane pytanie dotyczące badań
jakości wody pitnej na ulicy Strzeleckiej, Ogrodowej w Lubniewicach nie uzyskałem odpowiedzi.
Plik dołączonej dokumentacji nie dotyczył wskazanych ulic. Wobec powyższego składam skargę na
Burmistrza Lubniewic, Tomasza Jaskułę, gdyż ignorując mnie, mieszkańca gminy, nie wypełnia
swoich statutowych obowiązków wobec obywateli i wobec prawa. Podpisał Mirosław
Jaśnikowski.” Załączniki są to pytania, odpowiedzi oraz plik kserokopii dotyczących badań wody z
różnych punktów Lubniewic.
Pismo drugie. „Jako osoba sprawująca kontrolę nad działalnością Burmistrza Tomasza Jaskuły
zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie, jaka kwota została wydana
przez podatników gminy Lubniewice w przeciągu ostatnich czterech lat na sprawy sądowe
związane z procesami przeciwko mojej osobie? Proszę podać kwoty dotyczące i zakładania spraw
jak i obsługi prawnej oraz kosztów tysięcy stron kserowanych dokumentów przez pracowników
urzędu gminy. Podpisał Mirosław Jaśnikowski.” To są pisma z dnia szóstego czerwca. Pan
Burmistrz odpowie.
Pan Burmistrz- Na każdy wniosek zawsze odpowiadam rzetelnie, ale tutaj komisja rewizyjna,
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skoro jest to skarga, więc musimy rozważyć, dostaniecie państwo pełną informację na temat badań,
gdzie w Lubniewicach się przeprowadza badania. Mnie tylko zaskakuje fakt, że przez szesnaście lat
sprawowania urzędu ten pan nie wie gdzie się robi badania wody w Lubniewicach. Może się dowie
od nas, panie kierowniku, gdzie są punkty wskazane przez sanepid, a o tych punktach właśnie
informowaliśmy tego pana. A co do drugiego tematu też na którejś sesji padło takie sformułowanie,
bardzo krzywdzące moją osobę, że ja postawiłem panu Jaśnikowskimu szesnaście zarzutów i cieszę
się, że takie pytanie pada, bo będę mógł dołączyć dokumentację do odpowiedzi na podstawie której
jasno wynika, kto skierował i kto postawił zarzuty i że ja z tym, tak jak od samego początku
państwu mówiłem, mam niewiele, mało tego, mam nic wspólnego. Trzeba mieć świadomość, że
każdy funkcjonariusz publiczny, a takim jest burmistrz, jest permanentnie inwigilowany przez
służby. Nasze rozmowy są podsłuchiwane, nasz działania są bacznie obserwowane, mamy jeszcze
obywateli, którzy na bieżąco zgłaszają wszelkie nieprawidłowości lub domniemane przestępstwa
organom ścigania. Sam tego doświadczam. Bardzo często, więc jakby również tą odpowiedź, co do
tych kosztów kto, jak, gdzie na pewno wyczerpująco państwu, po pierwsze, udzielę a po drugie
również, bo to są chyba wnioski o udostępnienie informacji, również udzielę osobie
zainteresowanej.
Przew. Rady - Rozmawialiśmy na początku naszej sesji na temat tego WOPR-u i co się w tym
WOPR-ze dzieje. Jest tutaj prośba pana radnego Matczaka, żebym zapoznała państwa z pismem,
które skierował do Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, dotyczącej sprawy WOPR-u.
„Jako radny gminy Lubniewice informuję o możliwości popełnienia przestępstwa przez
organizację mającą na celu ochronę życia i zdrowia osób wypoczywających na akwenach wodnych
położonych na terenie gminy Lubniewice, której prezesem jest Grzegorz Żuk. W dniach dziesiąty,
jedenasty maja dwa tysiące czternastego roku, wyżej wymieniona organizacja dokonywała
zabezpieczenia Mistrzostw Polski w Kajakarstwie, które odbywały się w miejscowości Lubniewice,
jezioro Lubiąż, gdzie udział brało około sześciuset uczestników. Mimo braku posiadania
wymaganych uprawnień dokonywali zabezpieczenia wysokiej rangi zawodów. Czym spowodowali
narażenie wielu osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. W ten sposób, że świadomie doprowadzili do wykonywania czynności ratowników przez
osoby nie mające do tego uprawnień, czym narażono życie i zdrowie uczestników Mistrzostw
Polski. Podczas składania dokumentów w Urzędzie Miasta Lubniewice oraz zawierania umowy na
kwotę około dwóch tysięcy złotych z Urzędem Miasta świadomie wyłudzili świadczenie pieniężne
za, na zabezpieczenie wyżej wymienionych zawodów oraz remont silnika od funkcjonariuszy
publicznych Urzędy Miasta Lubniewice. Poprzez poświadczenie nieprawdy co do posiadanych
uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przez osoby zabezpieczające zawody, czym
podstępnie wprowadzili w błąd organ administracji publicznej jakim jest Burmistrz Lubniewic.
Organizacja, która zabezpieczała zawody, a prezesem jej jest Grzegorz Żuk dokonała oszustwa,
gdyż w celu osiągnięcia korzyści majątkowej od klubu sportowego Admira Gorzów uzyskali kwotę
około tysiąca złotych za świadczenie usług ratowniczych podczas odbywających się zawodów, za
które zapłaciła już wcześniej gmina Lubniewice, czym przyczynili się do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem klubu Admira licząc na fakt, że firma nie będzie miała kontaktu z urzędem
gminy Lubniewice. Ponadto dokonali oszustwa na szkodę instytucji publicznej jaką jest Burmistrz
Gminy Lubniewice, gdyż podstępnie doprowadzili do niekorzystnego rozporządzania środkami
publicznymi wyłudzając świadczenie pieniężne na zabezpieczenie zawodów po kątem ratownictwa
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wodnego. W zabezpieczeniu udział brali między innymi Grzegorz Żuk, Zbigniew Żuk, Przemysła
Żuk i Marek Gwizdała. Wyżej wymieniona organizacja dokonała także zabezpieczenia spływu
kajakowego na jeziorze Lubniewsko w dniach dwudziesty piąty, dwudziesty siódmy kwietnia dwa
tysiące czternasty rok, Rajd Harcerski, gdzie brało udział około stu osób. Podpisano Przemysław
Matczak.”
Radna Tymusz- Ja chciałam serdecznie podziękować dla Pana Burmistrza i Zastępcy pani Kasi, za
to, że się wstawili za nami, mieszkańcami ulicy Hubalczyków i części ul. Świerczewskiego w
sprawie hałasów ze strony Dino. Jest ciszej, agregat został wyciszony, wymieniony wręcz nawet,
odpowiedź przyszła i dziękuję ślicznie za szybko załatwioną sprawę i sprawne przekazanie
wiadomości. Dziękuję ślicznie w imieniu swoim i naszych mieszkańców ulicy i dzielnicy,
Pani Kisielewicz- sołtys Glisna korzystając z okazji po naszym festynie chciałam w imieniu rady
sołeckiej i stowarzyszenia rozwoju promocji podziękować za rower. Drugi rower już chciałam
oficjalnie podziękować, a pisemne takie podziękowania radnym z Glisna już wręczyłam, Panu
Rafałowi, Pani Przewodniczącej, którzy włączyli się też do pomocy oraz sponsorom, którzy z
Glisna zakupili drugi rower, a który był jako nagroda główna w turnieju rodzinnym. Chciałam
państwu powiedzieć, że w tych naszych biegach po zdrowie biegło od takiego, który się ledwo
trzymał na nogach po osiemdziesięcioośmiolatka, najstarszą zawodniczkę według kart biegowych,
startowych. Sto sześćdziesiąt jeden osób pobiegło, a drugie tyle kibicowało, no bo całe rodziny
przyszły. Komplet mieszkańców. Szczególnie chciałam właśnie radnym podziękować, Panu
Burmistrzowi, oficjalnie za nagrody, chociaż mieliśmy sporo też sponsorów i cenne nagrody dotarły
do nas również i z Sulęcina i od mieszkańców Glisna i z projektów, które stowarzyszenie pisało.
Serdecznie dziękujemy.
Radny Stein- Chciałem podziękować Panu Burmistrzowi za wyrażenie zgody na przejazd
samochodu strażackiego, były pewne problemy, niemniej jednak dziękujemy bardzo, bo uratowało
to nasz honor w tej krasie.

Pkt 13 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przew. Rady zamknęła XLVI zwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz. 17.25

Protokołowała:
St. Żuk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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