Protokół
z przebiegu XIV zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
dnia 25 lutego 2016r.
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 Katarzyna Sowa otworzyła obrady o godz. 14.00 wypowiadając sława
„Otwieram XIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych, wobec czego rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecny:
Żurański Eugeniusz
Przew. Rady przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Prosiła o wykreślnie z porządku obrad punktu 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Skarbu Państwa. Jest to wniosek z komisji, ponieważ nieruchomość wymaga remontu i należałoby
dopracować względy ekonomiczne przejęcia nieruchomości. ( zał. nr3)
Za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad głosowało 14 radnych.
Na wniosek Burmistrza poprosiła o wykreślnie z porządku obrad punktu 9 dot. ustalenia stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ stawki nie uległy zmianie. Kwestie te były
omawiane na komisjach, uchwała jest wycofana ponieważ nie będzie podnoszona stawka za śmieci.
Projektu uchwały nie otrzymaliśmy.
Za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad głosowało 14 radnych.
Następnie Przew. prosiła o wykreślenie z porządku obrad punktu 10- Podjęcie uchwały w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji. W związku z tym, że nie
podnosimy stawki za śmieci nie zmieniamy też deklaracji.
Za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad głosowało 14 radnych.
Przew. Rady prosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr
XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice. Temat ten był omawiany na
komisjach.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało 14 radnych.
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Prosiła również o wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/108/2016 Rady
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało 14 radnych.
Innych propozycji, uwag, do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2.Sprawozdanie ZGK z realizacji zadań za 2015r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w
Lubniewicach.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej przez ZGK w
Lubniewicach.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki
przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu rewitalizacji Gminy
Lubniewice na lata 2016-2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia
28 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubniewice.
9.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28
stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
11.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
12.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
13.Zakończenie obrad.
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Następnie Przew. Rady poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.01.2016r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, 1 rany wstrzymał się od głosowania.
Odnośnie punktu 2 porządku obrad. Sprawozdanie ZGK z realizacji zadań za 2015r.
Przew. Rady- Sprawozdanie otrzymaliśmy, temat był przedstawiany na komisjach.
W związku z brakiem pytań Przew. Rady uznała sprawozdanie za przyjęte. ( Zał. nr 4)
Odnośnie pkt 3 porządku obrad.

Przew. Rady - Burmistrz Lubniewic pismem z dnia 26 stycznia 2016r. zatwierdził pozytywnie
wniosek ZGK złożony dnia 20 stycznia 2016r. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubniewice na okres od 1.04.2016r. do dnia
31.03.2017r. Wniosek został sprawdzony zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz
zweryfikowany pod względem szczegółowości kalkulacji cen i stawek opłat oraz aktualnym planem
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.( wniosek i pismo w zał. nr 5 i 6)
Pani Z-ca Burmistrza przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i
eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach.( zał. nr 7)
Przew. Rady -Było pytanie na komisjach, czy wszyscy odbiorcy wody są opomiarowani ?
Zakład Gospodarki Komunalnej podał liczbę odbiorców obciążanych wg normy:
Glisno - 6
Jarnatów - brak
Lubniewice - 9
Sobieraj - brak
Trzcińce - brak
Świerczów - 2
Rogi - 1
Domki letniskowe - brak·
Z-ca Burmistrz- Katarzyna Szczepańska -Po naszej komisji zadałam pięć pytań, które państwo zadali
żeby uszczegółowić tą kalkulację. Czy ZGK wykonał w ubiegłym roku dokumentacje techniczne
zgodnie z tym, co było omawiane rok wcześniej? Odpowiedź jest taka, że wykonano mapy do celów
projektowych, projekt robót geologicznych obejmujących wykonanie nowej studni głębinowej oraz
likwidację nieczynnej studni w Jarnatowie. Wykonano operat wodnoprawny na odprowadzanie
wód popłuczynach ze stacji. Wykonano również inwentaryzację sieci wodociągowej w Rogach oraz
sporządzono mapy. To do tego zapytania czy coś z tych dokumentacji o czym rozmawialiśmy było
wykonane. Zadaliśmy również pytanie, jakie znaczące koszty remontów miały wpływ na obecne
stawki? Czyli to, co się wydarzyło w tamtym roku. Więc zakupiono pompę głębinową dla SUV w
Jarnatowie, wykonano kolektor wodociągowy w Jarnatowie, świadczone były usługi mini koparką w
Sobieraju przy robieniu szamba w Sobieraju. Bieżąca konserwacja ujęć wody, serwis stacji
uzdatniania wody. To są koszty, które wpływają na stawkę. Zakup pomp, hydrantów, rur i zaworów,
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regeneracja i naprawa pomp, pomiary elektryczne, przeglądy dmuchaw i badania gleby. To są
rzeczy, które mają wpływ na stawkę. O procentach nieopomiarowanych odbiorców już
rozmawialiśmy. I teraz jeszcze, jakie kwoty nadwyżek nad kosztami skalkulowano w stawce w skali
roku i na co dokładnie przeznacza się tę nadwyżkę? Kalkulację zrobiono w oparciu o wykonanie
w 2015 roku, zaplanowane koszty niezbędne na bieżącą eksploatację sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej. Zwiększono plan jedynie w usługach obcych, zużyciu materiałów, usługach
remontowych, opłatach za korzystanie ze środowiska. W kosztach pośrednich zwiększono plan
jedynie w wynagrodzeniach z powodu nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Plan jest
pewnym założeniem i oczywiste, że jeżeli go nie wykonamy, koszty będą mniejsze od planowanych i
zostaną one zwrócone, tak jak w tym roku zostały zwrócone, do budżetu. I z tego, co zostało
zwrócone planowany jest remont przepompowni ścieków na ulicy Sulęcińskiej. To jest ponad 30
tysięcy. I adaptacja samochodu Renault, czyli tego samochodu strażackiego, na samochód WUKO i
to jest planowany koszt. Oba koszty netto około kolejne trzydzieści pięć tysięcy. Także to są kwoty,
które mają też wpływ na stawkę. I tu padło pytanie, dlaczego zwyżka na wodzie jest tylko o dziesięć
groszy, a na ścieki więcej? Na ściekach podwyżka jest większa ponieważ dodano zadanie polegające
na oddaniu w trwały zarząd oczyszczalni ścieków w Sobieraju, która była konieczna do wykonania.
W związku z tym, powstały zobowiązania czyli koszty eksploatacji, tam są aż cztery pompy, opłata
za trwały zarząd, podatek od budowli, no i oczywiście bieżąca konserwacja i nadzór nad tymi
urządzeniami. Więc to są też koszty, które podwyższają stawki obecne. W stawkach również
zaplanowano, to co już wspomniano wcześniej, kary administracyjne, o których wiedzieliśmy
dawno temu, czyli ta należność główna ponad 304 tysiące i 87 tysięcy odsetek. I ona jest rozłożona
w ratach. Spłacono w 2014r już ponad 58 tysięcy. W 2015 r. 78. Pozostałe raty wyglądają tak, że
jest w 2016,2017,2018, do tych ścieków musimy doliczać kwotę 78.396. Kończymy to płacić w 2019
roku kwotą prawie 19.599 zł. Dodatkowo, to co zostało skalkulowane, o czym kierownik wcześniej
wiedział, ale jeszcze nie miał na to dokumentów, które przyszły właśnie 12 lutego, były w
odroczeniu kary, ale dopiero decyzja przyszła o zapłatę z odsetkami. W związku z tym, mamy za
odprowadzanie ścieków i przekraczanie norm dwie kary. Jedna na kwotę 15.825, druga na kwotę
17.859 zł. Więc te kary zostały odroczone pod warunkiem, że modernizacja oczyszczalni będzie
zgodna z harmonogramem, o którym państwo wcześniej byliście informowani. Więc pokrótce tak
wygląda odpowiedź zakładu komunalnego. Jeżeli jeszcze państwo chcielibyście rzucić okiem na
wniosek, który złożył kierownik, to łatwo policzyć, że koszty, które wynikają na przykład z zadania
ściekowego, to jest kwota 725.705,70, a przychody jakie planuje się pozyskać, to jest 717 tysięcy.
Tam jest kwota około 8 tysięcy na minusie. Rozmawiałam z panią księgową, kwota ta wynika z tego
powodu, że nie można do tej taryfy wrzucić kosztów odbioru samochodem asenizacyjnym. Więc
przychody z tego tytułu są na poziomie 10 452 złote. Więc tak naprawdę na zadaniu jesteśmy około
dwa tysiące do przodu. I podobna sytuacja, podobna relacja jest także w kosztach i przychodach
jeżeli mówimy o wodzie. Państwo macie to w dokumentacji przesłanej. W związku z tym, to są
takie szczegółowe rzeczy, które wpływają na obecną stawkę i wody i ścieków.
Radny Komar- Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jakaś tam konserwacja i naprawy przy tej nowej
stacji, przy nowym bio bloku powstałym w Sobieraju. Wydaje mi się, że ta inwestycja chyba jest na
gwarancji jeszcze, bo jak w zeszłym roku była oddana, to nie wiem czy jakiś nakład będzie
potrzebny. Ale jeśli będzie potrzebny, to firma, która wykonywała nam tą inwestycję, powinna nam
to robić. I nie wiem czy tam dobrze wyłapałem jeszcze taki temat- świadczenie usług przy
wykonywaniu właśnie tego bio bloku. Jakby można było doprecyzować, co my tam robiliśmy mini
koparką? Nie wiem, czy to były jakieś przyłącza dla ludzi, czy w tej inwestycji było coś zawarte, że
zamawiający wykonuje własnymi siłami? No tutaj prosiłbym o uszczegółowienie.
Pani Z-ca Burmistrza Katarzyna Szczepańska - My, daj boże, mamy to wszystko na gwarancji. Ale
nie zmienia to faktu, że zobligowani jesteśmy do tego żeby sprzęt utrzymywać w gotowości,
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sprawności zgodnie z tym, jakie są warunki gwarancji takiego sprzętu. Mało tego. Musimy również
badać stan ścieków, które są stamtąd odbierane i w związku z tym, to są koszty stałe, które musimy
zaplanować. Ja nie mówię tu o awariach. Ja mówię o kosztach zwykłej eksploatacji, do której
jesteśmy zobowiązani aby na przykład utrzymać gwarancję tych urządzeń chociażby. A jeżeli chodzi
o drugie pytanie.
Radny Komar -Odnośnie świadczenia usług.
Pani Katarzyna Szczepańska Z-ca Burmistrza -Prawdopodobnie przy całej inwestycji, inwestycja
była realizowana przez gminę i gmina dostała dotację od agencji. Ale część prac, na przykład
podłączenie odbiorców do sieci i przeniesienie sieci aż pod ich punkty graniczne, należało wykonać.
W związku z tym, to też są koszty, które w tym zostały zawarte.
Katarzyna Szczepańska Zastępca Burmistrza- przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubniewice do sieci
kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało -4 radnych
Przeciw głosowało – 4 radnych
Wstrzymało się od głosowania- 6 radnych
Przew. Rady stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.
Zastępca Burmistrza -Ja tylko dopowiem, że w terminie 70 dni od dnia złożenia wniosku o
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków taryfy i tak
wchodzą.
Odnośnie pkt 4. Porządku obrad
Pani Katarzyna Szczepańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i
eksploatowanej przez ZGK w Lubniewicach.( Zał. nr 8)
Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych
Przeciw głosowało 5 radnych
Wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Uchwała nie została podjęta.
Odnośnie pkt 5. Porządku obrad
Pani Anna Nawrot przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli.
Uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał.nr 9)
Odnośnie pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu
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rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2020.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta.( Zał. nr 10)
Odnośnie pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym
Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały
Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
Wstrzymał się od głosowania -1 radny
Uchwała została podjęta.( Zał. nr 11)
Odnośnie pkt 8 porządku obrad
Pani Marta Jagiełło przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/109/2016 Rady
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lubniewice.
Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. nr 12)
Odnośnie pkt 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.
Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. nr 13)
Odnośnie pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Za podjęciem uchwały głosowało- 13 radnych
Wstrzymał się od głosowania -1 radny
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 14)
11.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Pani Z-ca Burmistrza poinformowała, że Pan Burmistrz jest chory Nie upoważnił mnie do
sprawozdania tego, co sam wykonał między sesjami, w związku z tym prosi o odroczenie tego
terminu do następnej sesji.
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Pkt 12.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
Przew. Rady - Odnośnie Skargi Wojewody Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
dotyczące zaskarżenia uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada
2015r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi, które było
przedstawiane na poprzedniej sesji, przedstawiła pismo Burmistrza, które zostało przesłane do
WSA w Gorzowie.( Zał. nr 15)
Przew. Rady poinformowała, że dnia 26 stycznia wpłynęło do Burmistrza pismo Komendanta
Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu transportowego, (Zał. Nr16) i
prosiła o informację w tym temacie Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik przedstawiła treść odpowiedzi na w/w pismo, która zostanie przekazana do KPP w
Sulęcinie. ( Zał. Nr 17)
Radni przez aklamację poparli pismo w tej sprawie.
Przew. Rady przypominała o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2016r.
w dwóch egzemplarzach wraz z PITem.
Przew. Rady - Chciałam również powiedzieć, że razem z panią zastępcą burmistrza byłyśmy w
Gliśnie na otwarciu, po remoncie przedszkola i dostałyśmy dyplom pamiątkowy w uznaniu za
poniesione środki w realizacji tego remontu, czyli o te słynne rolety chodzi. No muszę wam
powiedzieć, że przedszkole wygląda po prostu bosko. Jest piękne, pachnące, nowe i wszyscy są
zadowoleni. Rodzice bardzo uśmiechnięci, dzieci też. Więc trzeba przyznać, że jest naprawdę
bardzo ładne przedszkole już po remoncie. Więc dzieci się będą cieszyć, że mają takie fajne
przedszkole.
Pani Burmistrz- Prosiła mnie mieszkanka, ponieważ mamy małego mieszkańca, który zachorował
na autyzm. Jeżeli państwo jeszcze nie rozliczyli swoich PIT-ów albo nie wiedzą co zrobić ze swoim
jednym podatkiem, to jest taka prośba aby przekazać 1 % podatku na ten cel.
Na stoliku leżą do pobrania karteczki z numerem konta.
Sołtys wsi Rogi Jan Pulkowski -To jest informacja dla radnych w imieniu Pana Kuchcińskiego, żeby
nie było później szoku, chodzi bowiem o hydrofornię w Rogach. Z tym problemem się już długo
borykamy. I od tego zaczniemy, że przeczytam pismo wcześniejsze do pana burmistrza. „Szanowny
panie burmistrze, w związku z pismem z grudnia 2015 roku dotyczącym przedłużenia terminu
dzierżawy budynku wraz z jej wyposażeniem, uprzejmie wskazuję, iż nie możemy umowy
przedłużyć gdyż została ona wypowiedziana i zakończony swój byt prawny z dniem 30 listopada
2015 roku. Proponuję natomiast zawarcie kolejnej umowy na warunkach poprzednio
obowiązujących na okres od dnia 30 listopada do 31 grudnia 2015 roku z opcją jej przedłużenia na
zgodny wniosek stron na kolejne miesiące”. Z czym to się wiązało? że stan był coraz gorszy,
wszystko się tam rozwalało, były problemy z sanepidem i tak dalej. W związku z tym, że doszło do
nowej i przymierzaliśmy się, przymierzał się pan Kuchciński do budowy nowej hydroforni, została
taka hydrofornia wybudowana i dobiega końca. Modernizacja została zrobiona. Kosztuje ona pół
miliona złotych. I przeczytam pismo i później powiem o co chodzi.
„ Szanowny Panie Burmistrzu, uprzejmie przypominam, iż zgodnie z ustaleniami od dnia 1
lutego 2016r. rozpoczęliśmy kompleksowy remont hydroforni położonej w Rogach, która zaopatruje
w wodę okoliczne gospodarstwa. Remont hydroforni polega na wymianie całego zaplecza
technicznego związanego z pozyskiwaniem, uzdatnianiem i transportem wody. W związku z
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powyższym oraz mając na uwadze wygaśnięcie z upływem określonego terminu umowy dotyczącej
dzierżawy przez gminę hydroforni proponujemy następujące rozwiązania.
Po pierwsze, zwracamy uwagę, iż nowa hydrofornia będzie obsługiwała w wodę jedynie wodociągi
odpowiadające nowoczesnym technicznie wymogom tj. jedynie rury wykonane z tworzywa
sztucznego.
Jako właściciel hydroforni nie wyrażam zgody na podłączenie do jej zasobów rurociągów starszej
generacji, to jest stalowych i azbestowych. Proszę zatem o inwentaryzację istniejącej sieci i
poinformowanie właściwych podmiotów o konieczności doprowadzenia odcinków rurociągu
zasilanego przez hydrofornię do żądanego stanu technicznego. Dotyczy to przede wszystkim
zakładu rolnego i budynku nadleśnictwa.
Do czasu zakończenia remontu dostawa wody odbywała się będzie z pominięciem hydroforni, tak
zwanym bajpasem i stacji uzdatniania tej wody.
Po drugie, po zakończeniu modernizacji stacji hydroforni i uzdatniania wody, przedstawię państwu
propozycję zawarcia nowej umowy dzierżawy hydroforni z zastrzeżeniem konieczności
doprowadzenia istniejącej sieci wodociągowej do właściwego stanu technicznego. Na wymianę rur
plastikowych i ich inwentaryzacja.
Tym samym, sugerujemy wypowiedzenie dotychczasowych umów z odbiorcami wody i ponowne
zawarcie po ustaleniu warunków naszej współpracy odnośnie dzierżawy hydroforni.”
O co chodzi? Część została wymieniona. To znaczy, część rur jest zrobiona już w plastiku. Część rur
jest w azbeście. I nie można pół miliona wyłożyć, żeby się w ten azbest troszeczkę cofało z
powrotem. Co rusz pękają rury. I teraz jest kwestia położenia rur. I o co chodzi? Żeby nie było jakiejś
tam paniki i tak dalej. Może dojść do tego, że część mieszkańców nie będzie miała wody. Po prostu
odcięta będzie woda, tam gdzie są rury azbestowe, tam woda nie będzie szła. Na pewno do
czterech czy pięciu gospodarstw, do czterech najprawdopodobniej nie będzie szła już woda. Jeszcze
jest taka opcja próbowania załatwienia tego tematu zaworami przeciw zwrotnymi i tak dalej. Ale to
są kolejne pieniądze. Jest robiona nowa hydrofornia, wszystko, stare wyrzucone, jest wszystko
nowe wprowadzone. W poniedziałek będzie najprawdopodobniej zakończenie, bo jeszcze jest teraz
nowe ujęcie wody robione. Będą nowe pompy, wszystko nowe wstawione. Także będzie wszystko
wymienione. Nie zostanie nic, tylko zostanie rozprowadzenie tej wody. I żeby nie było jakiejś tam
zadymy później, to informujemy wcześniej, że najprawdopodobniej do czterech czy do pięciu
mieszkańców, jeżeli oni sami też nie mają tego w interesie, bo to są prywatne mieszkania, nie mają
interesu partycypować w tych kosztach, to najprawdopodobniej będzie woda do nich odcięta.
Jeżeli nie pomogą te nowe zabezpieczenia, które są, żeby się woda nie cofała. Bo jest taka zasada,
że jest takie naczynie połączone. Cieszę się, że została zrobiona inwentaryzacja sieci. Ale naprawdę
tylko jest ta część nowa zrobiona. Tak działa, że jak pęknie rura w jednym miejscu, to się wszystko
cofa z powrotem do ujęcia. Jest to takie poprzypinanie do rur, ktoś kiedyś tak się dopinał. Jeden się
dopiął, następny się z drugiej strony dopiął. Jak jednemu pęknie rura, to się woda cofnie do
wszystkie po kolei. Cofnie się z powrotem do hydroforni. Tak to jest zrobione, kiedyś ktoś tak robił,
zrobił nie tak jak się należy. Teraz jest część zrobiona od ujęcia praktycznie do hydroforni już nowa,
wszystko jest wymienione, wszystkie rury, wszystko poszło. Tylko została część na wieś. Także to jest
taka informacja, żeby nie było później zadymy, krzyku i tak dalej. Żeby mieć tego świadomość, że
tak może być.
Przewodnicząca- Jaki jest koszt tego? Ile metrów?
Jan Pulkowski- Nie wiem. Tak naprawdę, to nie można wymagać od Kuchcińskiego żeby zrobił
jeszcze nam.
Przewodnicząca Rady - Panie sołtysie, powiedział pan, że tych czterech czy pięciu mieszkańców, że
nie jest w ich interesie partycypowanie w kosztach, tak?
Jan Pulkowski -Nie wiem, to jest interes gminy . Tak to wygląda, że część rur jest azbestowych. Było
porozumienie. Musicie to sami rozważyć, to jest taka kwestia informująca, żebyście wiedzieli o co
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chodzi.
Radny Stein- Czy wiemy o jaką długość sieci chodzi do wymiany? Czy jest jakaś informacja? Bo tu
mówimy, ale żadnych konkretów nie ma. Jaki odcinek sieci, ile metrów?
Jan Pulkowski -Nie wiem, jak będzie prowadzona woda.
Przewodnicząca- No dobrze. Czyli przyjmujemy, że ta informacja do nas wpłynęła i koniec tak?
Jan Pulkowski -ja nie wiem czy woda pójdzie wkoło, czy pójdzie tak czy tak. Ja dzisiaj nie powiem,
że czterysta metrów, czy pięćset, czy kilometr.
Radny Stein - Dlatego pytam czy już wiadomo czy nie.
Jan Pulkowski - Nie wiem.
Przewodnicząca -To jest po prostu tylko informacja dla nas, że coś takiego może mieć miejsce.
Dziękuję bardzo panie sołtysie.
Radna Tymusz - Chciałam powiedzieć wam, jak to dzisiaj są pięknie zbierane pojemniki. Jak
wystawiane są pojemniki na przykład zmieszane, to powinny być wystawione i te pojemniki
zmieszane powinny być zabrane. Na Osiedlu Leśnym dzisiaj, był samochód, który zbierał tylko
zmieszane, a panowie wchodzili na posesję, zabierali pojemniki bio i segregowane, mieszali,
wszystko wsypywali do jednego wozu. Ja wyszłam, bo to nie tylko byli pracownicy. To była kobieta,
która tam coś wpisywała, jakiś człowiek jeszcze. Także tam było tych ludzi sporo. Po co my w ogóle
segregujemy? I to się nie zdarzyło po raz pierwszy, bo to widziałam już parę razy. Ja wiem, że oni
kończą, ale na przyszłość dla innych. Skoro są segregowane, to powinny być segregowane. A może
ktoś nie zdążył wyrzucić śmieci jeszcze. Dlaczego wchodzą i zabierają pojemniki segregowane
dzisiaj? To powinno być zabrane według informacji, jutro.
Pani Burmistrz Ja mam pytanie, czy pani to zgłosiła pracownikowi w Urzędzie.
Radna Tymusz -Tak.
Pani Burmistrz To dziękuję. Ważne, że jest zgłoszone.
Radna Tymusz- Ja mówiłam to na przyszłość dla innych odbiorców, którzy będą wywozili śmiecie.
13.Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punków porządku obrad Przew. Rady zamknęła XIV zwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach. o godz. 15.20.
Protokołowała
St. Żuk
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