Protokół
z przebiegu XV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 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 otworzyła obrady o godz. 16.00 wypowiadając sława „Otwieram
XV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni: Kilinkiewicz Maciej
Spóźniony: Matczak Przemysław
Przew. Rady – Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic w celu dokonania zmian
w budżecie polegających na zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych na realizację
zadania budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach oraz
dokonanie zmian w statucie MGOPS w związku z realizacją nowych zadań tj. wypłat zasiłków
z programu 500+( zał. nr 3)
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie MGOPS
4. Zakończenie obrad.
O godz. 16.10 na obrady sesji wszedł radny Matczak. Rada obradowała w 14 osobowym składzie.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan burmistrz- Obiecałem po poprzedniej kadencji, że nie będziemy za często korzystać z sesji
nadzwyczajnych, jak dotąd słowa udało się dotrzymywać. Natomiast są dwie pilne zmiany, jedna
wynikająca z wprowadzenia programu 500+, niezbędna do wprowadzenia w opiece, a druga
z planowanej inwestycji czyli modernizacji boiska przy szkole. Zapowiadałem, że będziemy starli się
pozyskiwać ze wszystkich możliwych źródeł, jeżeli chodzi ośrodki unijne i podobny plan jest
w stosunku do boiska. Jutro upływa termin złożenia wniosku w Ministerstwie Sportu i Turystyki na
dofinansowanie zadania, o którym jest mowa. Również do końca marca miał być uruchomiony
program Europejskiej Współpracy Transgranicznej, gdzie także będziemy aplikować o środki.
Niestety te terminy, zresztą nie po raz pierwszy jeżeli chodzi o fundusze unijne, zostały przesunięte.
Stąd nastąpiła konieczność zwiększenia wkładu własnego wynikająca z tego, że ministerstwo
wymaga abyśmy we wniosku, jeżeli będziemy korzystać z innego źródła dofinansowania, bo w tym
przypadku są to środki krajowe po które sięgamy, w pierwszej kolejności ministerstwa, można je
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łączyć ze środkami unijnymi. Ministerstwo wymaga abyśmy we wniosku od razu zapisywali źródło,
ilość pozyskanych środków ale też udokumentowali to na tym etapie wnioskiem, akceptacją
wniosku, itd. Jako, że nabór z Europejskiej Współpracy Transgranicznej przesuwa się na kwiecień,
a termin w Ministerstwie upływa jutro, nie mamy jeszcze dzisiaj złożonego wniosku do EWT, bo nie
ruszyły nabory. W związku z tym koniecznie jest zwiększenie tymczasowe wkładu własnego na
boisko, bo w innym przypadku nie będziemy mogli złożyć wniosku i cała ta układanka, która mam
nadzieję na końcu zafunkcjonuje, czyli połączenia środków krajowych ze środkami europejskimi nie
mogłaby mieć miejsca. Pani Skarbnik zapisała, że w trakcie roku budżetowego, plan na rewitalizację
rynku zostanie uzupełniony, o ile ruszą środki unijne, a kiedy ruszą, też trudno powiedzieć. Staram,
się być na bieżąco ze środkami unijnymi, ale co chwila są przesunięcia terminów. Teraz na
samochody strażackie też był ogłoszony konkurs i z tego co wiem, będzie anulowany
i ponownie w perspektywie będzie ogłaszany, więc bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja.
Dlatego też to przesunięcie, wyczekane do ostatniej chwili, bo myślałem, że jeszcze zdążymy złożyć
wniosek po środki unijne, natomiast jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe, są tak jak powiedziałem
przesunięcia tych środków z rewitalizacji rynku na modernizację boiska. Jutro składamy wniosek.
Kosztorysowo bez przetargu na dzień dzisiejszy, koszt modernizacji tą, którą Państwo widzieliście to
jest ok. milion pięćset tysięcy zł. brutto, jest to przed przetargiem. Jak będzie po przetargu to będę
mógł poinformować. Tak jak z ulicą Hubalczyków, którą mam nadzieję, niedługo wszystkie oferty
przejrzymy i będę mógł poinformować jakie oszczędności tam powstały, a powstały duże, bo była
duża konkurencja. 7 firm startowało, mam nadzieję, że patrząc na to, czy na inne przetargi
dotyczące boisk, jakie się dzieją, że nie wydaje się tyle, ile jest zaplanowane, niniejszym ten ruch
należy zrobić.
Radny Komar- Mam pytanie odnośnie inwestycji, siłownia pod chmurką w Gliśnie, czy środki te są
z funduszu sołeckiego, czy z budżetu gminy?
Pan Burmistrz -Te które zabezpieczamy?
Radny Komar- Tak, 11.490,38 zł.
Pan Burmistrz- To są środki z budżetu gminy, w tym roku ruszył taki pilotażowy program, po raz
pierwszy, ma tak być jak w zeszłych latach boiska do siatkówki, tzw. Lubusiki, ma być przez
województwo ogłaszane rokrocznie, więc z tego tytułu ogłosiliśmy. Bierzemy udział w tym
konkursie, zgłosiliśmy na jedną siłownię. 50 % jest mniej więcej dofinansowania z funduszu
marszałkowskiego, 50 % po stronie gminy. Wiem do czego Radny zmierza, jeśli będzie ten program
dalej funkcjonować, a wszystko wskazuje na to że będzie, proszę walczyć, proszę zgłaszać potrzebę,
również przy modernizacji placu zabaw, która jest planowana w Jarnatowie, można myśleć o tej
siłowni bo to się znakomicie przyjmuje czy to w Lubniewicach, czy innych miasteczkach, które robią
siłownię. Chcemy spróbować, zrobimy w Gliśnie. Mam nadzieję, że osiłki, które przewracają
barierki, piszą znaki, pójdą na siłownię i stracą tam energię.
Radny Komar – Czy to są wszystkie środki z budżetu, czy z funduszu sołeckiego także?
Pan Burmistrz - W tym przypadku środki, które idą z naszego budżetu, jako że zadanie wyszło
w trakcie roku, a jak wiecie wydatki sołeckie planowane są rok wcześniej i po pierwsze nie było
możliwości, po drugie wiem, że środki jeżeli chodzi o sołectwo Glisno, tak jak w poprzednich latach
są całkiem realnie, bardzo dobrze zagospodarowane, więc nie miałbym sumienia, żeby mówić
radzie sołeckiej, aby dorzucić tą kwotę, do siłowni pod chmurką.
Radny Komar- Na jakiej podstawie weryfikujemy potrzeby, jak to się stało, że budujemy w Gliśnie,
a nie budujemy np. w Rogach, w Jarnatowie, w Trzcińcach?
Pan Burmistrz – Jeśli powiem, że Glisno jest największym sołectwem, to nie będzie to przesadą,
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a brakuje tam takiego elementu przy placu zabaw. Myślę, że temat placu zabaw będzie wyczerpany,
będzie coś dla młodzieży, będzie coś dla dorosłych i dla dzieci. Jeżeli środki tylko ruszą na plac
zabaw w Jarnatowie, to myślę o wniosku na siłownię w Jarnatowie, jeżeli takie zapotrzebowanie
będzie i taką potrzebę Radny zgłosi.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała została podjęta.( zał. nr 4)

Odnośnie pkt. 3 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie MGOPS
Pani Ewelina Niwald -Kierownik MGOPS przedstawiła projekt uchwały.
Następnie poinformowała, że zmiana statutu jest wymagana abyśmy z dniem 1 kwietnia 2016r.
rozpoczęli realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Program 500 +
Przew. Rady – Jaką ilość dzieci przewidujecie?
Kier. MGOPS –Szacujemy, że będzie ponad 200 wniosków, 385 dzieci zostanie objęte wsparciem.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały -głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta( zał. nr 5)

Odnośnie pkt. 4 porządku
Wobec zrealizowania porządku obrad Przew. Rady zamknęła nadzwyczajną VII sesję Rady Miejskiej
w Lubniewicach o godz. 15.35.

Przew. Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
Protokołowała:
S. Żuk
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