Protokół
z przebiegu XVI zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
dnia 06 maja 2016r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.(Zał. nr 1 i 2)
Przewodnicząca Rady Katarzyna Sowa otworzyła obrady o godz. 12.00 wypowiadając sława
„Otwieram XVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 13 radnych, wobec czego rada może
obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Żurański Eugeniusz
Przew. Rady przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Na wniosek Burmistrza poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w
sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Lubniewice zadania
publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Lubniewicach miejsc dla osób wymagających opieki.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało – 13 radnych.
Będzie to punkt 11 porządku obrad, pozostałe przesuwamy.
Przew. Rady poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało – 13 radnych
Będzie to punkt 21 porządku obrad.
I jeszcze jeden projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko
kierownicze.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało – 13 radnych
Będzie to punkt 23 porządku obrad.
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Przew. Rady zaznaczyła, że projekty uchwał były rozpatrywane na posiedzeniu komisji.
Pan Burmistrz – Odnośnie pkt. dotyczącego sprawozdania burmistrza z działalności
między sesjami. Z racji tego, że dzisiaj jest bardzo dużo materiału, okroję mocno to
sprawozdanie o najważniejsze elementy. Z reguły tak było, że sesja absolutoryjna
rozpoczynała wakacje. Ale przyznam szczerze, że kiepsko widzę wakacje w tym roku, jeśli
chodzi o radnych, bo jest bardzo dużo pracy i też będą projekty. I wiemy już na przykład,
że w czerwcu będziemy musieli robić sesję chociaż ze względu na samochód strażacki, z
którym wszystko na razie dobrze się układa, więc dlatego jest ten komfort, że to
sprawozdanie jakby rozbijemy sobie na dwa etapy.
Porządek obrad
1. Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Sprawozdanie z realizacji ofert na zadania publiczne w 2015r.
3. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Lubniewice ze Stowarzyszenia pod nazwą
Lokalna
Grupa Rybacka „Wodny Świat”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata
2016 – 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Lubniewice
na lata
2016-2022.
6. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015r.
7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015r. oraz
przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadań.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Lubniewice.
10.Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach za
2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie
Lubniewice
zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Lubniewicach miejsc dla osób wymagających opieki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie za ochronne lasów
położonych na terenie gminy L-ce będących w zarządzie Nadleśnictwa Skwierzyna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkalnego
zasobu gminy Lubniewice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty
od ceny
nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
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15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.(dz.nr 995/18).
16.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie
komunalne.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
służebnością
gruntową.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie
komunalne
nieruchomości zabudowanej w m. Rogi, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
19.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzielenie absolutorium
burmistrzowi
Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej
sprawozdania
burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2015 rok.
2)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia
burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2015r.,
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 2015r.,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Lubniewice za
2015r.
6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic z tytułu
wykonania
budżetu za 2015r
20.Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,
podatku
rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
21. .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków
finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze
22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
23.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
24.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
25.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
26.Zakończenie obrad.
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Następnie prosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.02.2016r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
oraz o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.03.2016r.
Za przyjęciem protokołu głosowała także 13 radnych.
Odnośnie pkt 2.porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji ofert na zadania publiczne
w 2015r.
Przew. Rady - Sprawozdanie otrzymaliśmy, omawiane było na komisjach.
Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.( Zał. Nr 3)
Odnośnie pkt 3.porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy
Lubniewice ze Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 4 )
Radny Stein - W kwestii formalnej, uważam, że treść uchwał powinniśmy czytać.
Przewodnicząca Rady - Nie ma takiej potrzeby.
Odnośnie pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 5 )
Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy
Lubniewice na lata 2016-2022.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 6 )
Pkt 6.Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015r.
Pytań do informacji nie było.
Przew. Rady -Informację uważam za przyjętą. (Zał. Nr 7 )
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Pkt 7. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015r.
Kier. MGOPS –Błąd rachunkowy w tabeli został poprawiony. Pomyleni byli mężczyźni z
kobietami. Została wklejona poprawna tabela do sprawozdania.
Uwag do informacji nie było.
Przew. Rady - Informację uważam za przyjętą. (Zał. Nr 8 )

Odnośnie pkt 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
2015r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Kier. MGOPS- W ramach potrzeb przyjęto wskazania dotyczące tworzenia warunków do
podnoszenia kwalifikacji asystentów rodziny. Realizacji intensyfikacji działań
profilaktycznych
i metod pracy z rodziną, mających na celu utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku,
rodzinie dziecka lub powrotu do rodziny biologicznej dziecka. Prowadzenie różnorodnych
form środowiskowej pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Realizacji i wzmocnienie działań
asystentów rodziny poprzez wprowadzenie systematycznej i bezpośredniej pracy z rodziną,
mającej trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Zacieśnienie współpracy między
asystentami i pracownikami socjalnymi oraz instytucjami działającymi w obszarze
wspierania rodziny i tym samym zapewnienie spójnego, interdyscyplinarnego systemu
wspierania
rodzin
słabszych
społecznie,
borykających
się
z trudnościami w wypełnieniu funkcji rodzicielskich. Wspomaganie funkcjonowania rodzin z
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tworzenie warunków do działania rodzin
wspierających oraz promowanie tej formy wsparcia. Stworzenie warunków do działania.
Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji oraz różnych form terapii i
mediacji. Stworzenie warunków do powstania i rozwoju grup wsparcia, rozwój grup
samopomocowych. Podejmowanie działań na rzecz włączenia rodzin borykających się z
trudnościami rodzicielskimi do społeczności lokalnej. To są podstawowe potrzeby na
przyszłe lata.
Przewodnicząca Rady - Mówiła Pani, że już mamy małe sukcesy, bo dzieci wracają do
rodzin, tak?
Kierownik MGOPS –Tak, jedna rodzina. Dążymy do przywrócenia dziecka do rodziny
biologicznej.
Innych pytań i uwag do sprawozdania nie było.
Przew. Rady - Sprawozdanie uważam za przyjęte. (Zał. Nr 9 )
Pkt 9.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Lubniewice.
Czy są pytania do przedstawionego materiału ?
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Przew. Rady -pozytywnie oceniamy informację oraz wydatki na zadania realizowane w
ramach polityki społecznej za rok 2015 (Zał. Nr 10 )
Odnośnie pkt 10.Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Lubniewicach za 2015r.
Pytań i uwag do informacji nie było.
Przew. Rady – Informację uważam za przyjętą. (Zał. Nr 11 )
Odnośnie pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie
powierzenia Gminie Lubniewice zadania publicznego w zakresie prowadzenia i
zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach miejsc dla
osób wymagających opieki.
Radny Langowicz - Gmina Bledzew zapewnia transport?
Kier. MGOPS- To będzie zawarte w porozumieniu, w tym momencie wzór porozumienia
jest, opiewa na to, że Gmina Bledzew zapewnia transport do Środowiskowego Domu
Samopomocy dla swojego podopiecznego.
Innych pytań do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 12 )
Odnośnie pkt 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie
za ochronne lasów położonych na terenie gminy L-ce będących w zarządzie
Nadleśnictwa Skwierzyna.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 13)
Odnośnie pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkalnego zasobu gminy Lubniewice.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 14 )
Odnośnie pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad
udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
Burmistrz -Może zdanie wyjaśnienia. Tutaj głównie zmienił się tylko punkt jeden,
dotyczący tego, że bonifikata nie obowiązuje w lokalach, które są wynajmowane do 10 lat.
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Pamiętacie, że w sytuacji, która była rozpatrywana w 2013 roku, jak podejmowaliśmy
uchwałę, rozpatrywaliśmy ją pod kątem takim, że to są często mieszkania, zamieszkałe
przez długi okres czasu, gdzie tak naprawdę osoby prywatne na te mieszkania łożyły, łożą
swoje pieniądze lub na przykład mieszkania, które wymagają kompletnego remontu i
gminy nie stać, a ktoś tam mieszka i na przykład mógł wtedy kupić to mieszkanie za pięć
lub dziesięć procent wartości. Tu wprowadzamy po prostu jeszcze jeden punkt do tej
Uchwały, że do 10 lat jeśli ktoś zamieszkuje mieszkanie, to wtedy jest bez bonifikaty.
Przewodnicząca Rady- Chodzi o to, żeby ktoś, kto nowo najmie to mieszkanie nie mógł
od razu go kupić.
Burmistrz Tak. Dokładnie. To tylko dochodzi jakby ten punkt.
Przewodnicząca Rady - Zabezpieczamy po prostu własne interesy.
Burmistrz -Tak jest. Uchwała, która była w 2013 roku, naturalnie traci wtedy moc.

Uwag do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 15)
Odnośnie pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.(dz.nr 995/18)
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 16)
Odnośnie pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Burmistrz -To są dwie działki niezabudowane w Świerczowie.
Przewodnicząca Rady- Jeżeli to ułatwi życie kupującym·
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 17)
Odnośnie pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością gruntową.
Burmistrz- Mamy na mapie największy budynek przy jeziorze, to jest SPA. A tutaj chodzi o
fragment promenady, bo jak wiecie, są pobudowane nieruchomości przy naszym jeziorze i
nieuregulowanie tego w ten sposób prawny powodowałoby, że na przykład sprzedaż,
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darowizna lub inne czynności, które dotyczą nieruchomości, nie mogłyby zaistnieć. Więc
formalnie powinno to być zapięte, że gmina zgadza się bardziej sprzedać nieruchomość.
Tam oczywiście jeżdżą, bo w powietrzu fruwać nie mogą. Takie kiedyś zostały warunki
zabudowy. Natomiast jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość, to notariusz bardzo często
wymaga tak zwanego dostępu do drogi publicznej. Między innymi właśnie przez to, my
zapewniamy dostęp do drogi publicznej.
Pan Burmistrz -To nie będzie drogą publiczną. Tylko będzie drogą dojazdu. A droga
publiczna to jest ul. Ratuszowa.
Pani Z-ca Burmistrza - Poza tym, to jest zawarte w porozumieniu między gminą a
właścicielem tej posesji, dawno temu, że gmina to ureguluje właśnie w taki sposób. Więc
przyszedł czas.
Burmistrz- To nawet nie jest droga, to jest część działki gruntowej przy Hadesie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 18 )
Odnośnie pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej w m. Rogi, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Pan Burmistrz -Formalno-prawnie powiem, jest tam sytuacja, która dla nadleśnictwa jest
nie do rozwiązania w ich zakresie ustaw. Natomiast my, jak najbardziej możemy przejąć
mieszkanie, które nie jest obciążone ani hipoteką, ani długami czynszowymi, ani
podatkowymi i możemy stać się właścicielem nieruchomości, która jest warta około 90
tysięcy złotych. To nie jest tak, że nagle nadleśnictwo wyzbywa się majątku. Tylko ich
przepisy na styku z tą sytuacją, która tam ma miejsce formalno-prawne, po prostu nie
mogą zafunkcjonować. I dlatego była propozycja i pytanie nadleśniczego do mnie, czy w
takiej sytuacji my przejmiemy to mieszkanie. Ja myślę, że nie powinniśmy dyskutować w
sytuacji kiedy sprawa jest od strony finansowo-prawnej, patrząc z naszego punktu
widzenia, czysta. Dlatego jest taka propozycja, żebyśmy tą nieruchomość przyjęli. Myślę, że
w perspektywie czasowej też, jeśli będziemy chcieli nawet ją spieniężyć, większego
problemu z tym nie będzie. Stan jest bardzo dobry. To jest budynek wielorodzinny, jak się
jedzie do pałacu po prawej stronie, tam tylko jest taki jeden obiekt. Chyba cztery rodziny
tam mieszkają i to jest jedno z tych mieszkań.
Radny Langowicz - Zamieszkałe?
Pan Burmistrz - Bardziej, zameldowani są mieszkańcy, niż zamieszkują.
Radny Langowicz- Puste to mieszkanie stoi?
Burmistrz -Dokładnie tak.
Sołtys Rogów - Od 17 lat tam nikt nie mieszka.
Burmistrz -No więc właśnie, Sołtys wie. Jest taka sytuacja gdzie nadleśnictwo sobie
problemu rozwiązać nie może, a my sobie poradzimy. Stan jest dobry.
Innych uwag, pytań do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. (Zał. Nr 19 )
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Pkt 19. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzielenie
absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
1) Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za
2015 rok. (Zał. Nr 20 )
2) Przew. Komisji Rewizyjnej Radna Tymusz przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z
wykonania budżetu za 2015r., (Zał. Nr 21 )
3) Przew. Rady przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach o udzielenie absolutorium
burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2015r., (Zał. Nr 22 )
4) Uwag, pytań do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r. nie było.
5) Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Lubniewice za 2015r.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała została podjęta. – (Zał. Nr 23 )
Pan Burmistrz -Wysoka Rado i drodzy współpracownicy. Padło tu stwierdzenie, że sytuacja
gminy jest bardzo dobra. Ja byłbym bardzo ostrożny. Dlatego, że sytuacje w samorządzie
zmieniają się dynamicznie. To, że sytuacja jest dobra w 2015, 2016r. nie jest powiedziane, że
będzie w 2017,2018 r. Nie chcę oczywiście żeby tu zawiało pesymizmem, ale jestem od
samego początku ostrożny, dlatego, że nasze finanse niestety zależne są od wielu
czynników. I od podatników i od państwa, od tego, co nam dają w subwencjach, ale od
tego też, jakie na nas obowiązki nakładają. Dlatego na pewno jest stabilnie, ale musimy na
to bardzo ciężko wszyscy pracować. Jak dobrze liczę, to już po raz szósty prezentuję
państwu efekt naszej wspólnej pracy i ze szczególnym naciskiem na słowo naszej. Gdyż
wykonanie budżetu czy to wcześniej czy w roku również 2015, nie jest tylko i wyłącznie
moją zasługą, ale i rady i moich wszystkich współpracowników. Chciałbym serdecznie
podziękować za kolejny rok dobrej, merytorycznej współpracy i szczególnie cieszę się, że
potrafimy rozmawiać i podejmować decyzje dobre dla naszej gminy i doceniam i dziękuję
za każdą konstruktywną uwagę i odmienne do mojego zdanie. Gdyż, tak jak podkreślałem,
choć nie zawsze przychodzi to łatwo, nie jestem alfą i omegą i czasem po prostu mogę się
mylić. Dlatego, tak jak czasami rozmawiamy czy na komisjach czy na sesjach, proszę, jeśli są
odmienne zdania, mówcie je. Tak było do tej pory. Nie zawsze się zgadzaliśmy. Ale widzicie,
na przykład sytuacja chociażby z drogą w Rogach. Rozwija się w dobrym kierunku, na
bieżąco was informuję. Droga nie została jeszcze sprzedana. Więc jakby sytuacja idzie w
dobrym kierunku. Ale mówię, że był to przykład ożywionej dyskusji, odmiennych zdań. Za
takie właśnie szczególnie sytuacje, dziękuję. Obiecuję jednocześnie, że tak jak do tej pory,
tak i w kolejnych latach naszej współpracy, a zostały co najmniej dwa, daleki będę od tak
zwanego przekonywania na sile do swoich racji lub niekoniecznie na sile, przy użyciu
różnych środków nacisku lub i nie. Nie robiłem tego, robił nie będę. Tym bardziej cieszę się,
że potrafimy w spokoju, czasami może w emocjach, ale rozmawiać i dochodzić do
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wspólnych dobrych wniosków. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie
finansowe za rok 2015 były przedmiotem obrad komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, która
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wykonaliśmy
niemal wszystkie zapisane w roku 2015 inwestycje i zadania. I teraz już nie będę rozwijał
się, co do tego, jaki dochód wygenerowaliśmy, ile procent. Ale tylko na dwóch, trzech
najważniejszych cyfrach chciałbym się skupić. Szanowni Państwo w uchwalonym w dniu 30
grudnia 2014 roku budżecie na rok 2015 zaplanowano dochody gminy w kwocie
12.503.542,51 zł. Wydatki natomiast w kwocie 12.014670,51 zł w tym wydatki inwestycyjne
1.556.710,90 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększenie
planu do kwoty 13.784.072,37 zł i wydatków do kwoty 13.395.2000, 37zł. Dokonano
zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 95.117,96 zł. Przy niewielkich
dochodach budżetu gminy, jakim rocznie dysponujemy, poniesiono znaczne wydatki
majątkowe w ogólnej kwocie, dwa miliony czterysta jeden tysięcy złotych sześćset złotych,
osiemdziesiąt jeden groszy, co stanowi 18,88 procent ogółu wydatków w roku 2015. Dla
porównania dodam, że średnio wydatki majątkowe w gminach kształtują się na poziomie
10 procent. My w zeszłym roku wydaliśmy 18,88 procent ogółu budżetu. Czyli te pieniądze
faktycznie nie były przejadane, ale były inwestowane w tak zwane wydatki majątkowe,
które są określone znowu ustawą o finansach publicznych. Wskaźnik z artykułu dwieście
czterdzieści trzy za rok dwa tysiące piętnasty mający wpływ na prognozy lat dwa szesnaście
- dwa osiemnaście jest zachowany i pozwala na swobodną spłatę zaplanowanych rat
kredytów wraz z odsetkami pod warunkiem wykonania planowanych dochodów w latach
następnych. I słowo jeszcze o wykonaniu dochodów. Dochody budżetu gminy Lubniewice
zostały wykonane w kwocie trzynastu milionów stu dwudziestu ośmiu tysięcy siedmiuset
dwudziestu sześciu złotych, dwudziestu dwóch groszy, co stanowi dziewięćdziesiąt pięć
przecinek dwadzieścia pięć procent zaplanowanych dochodów. Szczególnie istotne jest
wykonanie dochodów bieżących w kwocie jedenastu milionów sześciuset tysięcy trzystu
ośmiu złotych w tym dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych w kwocie czterech
milionów dwustu dwunastu tysięcy sześćset dwudziestu trzech złotych, pięćdziesięciu
dwóch groszy. Dochody własne są bardzo istotną pozycją dochodów budżetu, stanowią
stałe źródło dochodów gminy i im jest wyższy procent ich udziału w ogólnych dochodach
gminy, tym więcej zadań może gmina realizować. W naszej gminie najlepsze wskaźniki
realizacji dochodów własnych uzyskaliśmy w podatku leśnym, sto jeden przecinek zero
siedem procenta, planu podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatku od spadku i
darowizn: sto trzydzieści dziewięć przecinek siedem procenta, a także z opłaty skarbowej.
Sprzedaż mienie komunalnego została zrealizowana w kwocie stu czterdziestu sześciu
tysięcy siedmiuset dwudziestu siedmiu i czterdziestu dwóch groszy, co stanowi czterdzieści
osiem przecinek dziewięćdziesiąt jeden procent wykonania planu rocznego. Wpływ z najmu
i dzierżawy kształtowały się na poziomie stu czterdziestu sześciu przecinek trzydziestu
ośmiu procent. Wykonanie planu rocznego i wynosi sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset
dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy. I ogólnie wynik budżetu, co jest dla
nas istotne, na planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie trzystu osiemdziesięciu ośmiu
tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych. Rok zamknęliśmy nadwyżką w kwocie
410139,34 złotych. Na koniec 2015 roku gmina nie posiadała do spłaty żadnych
zobowiązań wymagalnych. Planowane rozchody z budżetu gminy w kwocie 407 500
złotych na spłatę rat kapitałowych dwóch kredytów zostały wykonane w stu procentach.
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Pani Przewodnicząca i Wysoka Rado, rok dwa 2015 zakończyliśmy nadwyżką operacyjną w
kwocie 1283 321,93 złotych. Wynik ten świadczy o tym, że gminę stać na bieżące
regulowanie zaciągniętych już zobowiązań, a także o tym, że posiada nadal możliwości
dalszego inwestowania i realizowania nowych zadań inwestycyjnych. Na dobry wynik 2015
roku, tak jak wspomniałem na początku zapracowaliśmy wszyscy. Wspólne działania rady
miejskiej, wszystkich pracowników, urzędu, jednostek organizacyjnych gminy pozwalają
dziś cieszyć się z dobrych efektów pracy w 2015 roku. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Proszę o dalsze zaangażowanie i merytoryczną współpracę i również myślę, że to jest
dobre miejsce: informowałem państwa w grudniu o tym, że prokuratura w Sulęcinie
postawiła mi zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i wtedy
naświetlałem temat o co chodziło, o to że gmina pobierała opłaty za sprzęt pływający. Dnia
31 marca tego roku te zarzuty zostały umorzone, oddalone. Prokurator napisał, że nie
zachodzi podstawa do tego, żeby pisać akt oskarżenia i próbować mnie, sądzić. A cała
sytuacja jest o tyle kuriozalna, że będziemy jeszcze w tym roku w czerwcu przyjmować
regulamin, który w zeszłym roku był uchylany przez wojewodę, dlatego że urząd żeglugi
śródlądowej w Szczecinie doszedł do wniosku, że osoby kompetentne za dbanie o
bezpieczeństwo i porządek na jeziorze to burmistrzowie, wójtowie i prezydenci. To taka
kuriozalna sytuacja, ale czasami takie doświadczenie jest potrzebne. Ja też chciałem
podziękować za to, że w tym czasie miałem dużo wsparcia, bo doświadczenie na pewno w
życiu burmistrza, moim zdaniem, może nie każdego i niekoniecznie pożądane, ale
potrzebne, bo uczy dużej ilości pokory, ja przynajmniej taką lekcję wyciągnąłem. Uczy też
tego, to co też mówiłem, że burmistrzem się bywa, człowiekiem się jest, to tego mogłem
doświadczyć, że dzisiaj burmistrzem byłem, jutro mogłem nim nie być. I tak naprawdę to
był czas i próby i ochoty do dalszej pracy, ale czas próby wielu znajomości i wielu tak
naprawdę serdeczności, za co chciałem wam serdecznie podziękować, że wierzyliście w
moją niewinność, bo takowa była i dziękuję za to wsparcie, które wcale tutaj nie słodzę i
nie przesadzam, naprawdę czułem, pracowaliśmy normalnie, normalne sesje się odbywały,
nie było jakichś powątpiewań. To było dla mnie bardzo ważne, za co wam serdecznie
dziękuję, a ja też jestem wdzięczny opatrzności za takie doświadczenie, bo jest ono dla
mnie bardzo cena jako burmistrza, ale też jako człowieka. I kończąc, proszę pokornie, o
udzielenie absolutorium, bo myślę, że udzielając burmistrzowi absolutorium, udzielacie go
nie tylko mi, ale także sobie. Przygotowując się do dzisiejszej sesji myślę, że skoro mówimy
o tym, że pracujemy wspólnie, to absolutorium jest nie tylko dla mnie, ale jest dla nas. Bo
przecież uchwały, które przedkładam przed was, zauważam i cieszę się, że nie są wcale,
głosowane z automatu. Naprawdę to cieszy, komisje są potrzebne, są wartościowe, są
odmienne zdania, więc proszę o to absolutorium dla mnie i dla tych wszystkich, którzy
pracowali na sukces roku 2015. Myślę, że te sukcesy to nie tylko, że my tu sobie posiedzimy
i po kadzimy, ale one też są odczuwalne. Choć są to małe kroki, ale myślę - dostrzegalne,
gdyby tych pieniędzy było więcej, byłyby kroki większe. I tak już kończąc. Mój kolega
Prezydent Gorzowa mówi, że on teraz w końcu widzi, że można czynić duże rzeczy mając
taki duży budżet. No nie możemy czynić tak dużych rzeczy jakie szykują się w Gorzowie, ale
na pewno będąc konsekwentnym, będziemy proporcjonalnie pracować i wykorzystywać te
kolejne środki, które się będą pojawiać. Raz jeszcze bardzo serdecznie za współpracę i
pracę w roku 2015, ale też za początek 2016 r, dziękuję.
Przewodnicząca Rady -Dziękuję bardzo panie burmistrzu za te kilka słów.
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Pan Burmistrz z podziękowaniami wręczył kwiaty Przew. Rady , Pani Skarbnik i Pani
Zastępcy Burmistrz .
6) Przew. Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Lubniewic
z tytułu wykonania budżetu za 2015r.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych
Uchwała została podjęta. – (Zał. Nr 24 )
Następnie Kierownicy podległych jednostek podziękowali Burmistrzowi , Z-cy Burmistrza i
Pani Skarbnik za współpracę, wręczając też kwiaty.
Odnośnie pkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia
wynagrodzenia za inkaso.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
Uchwała została podjęta. – (Zał. Nr25 )
Odnośnie pkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych.
Uchwała została podjęta. –(Zał. Nr 26 )
Pkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Radny Komar -Odnośnie badań wód jeziora Lubiąż, co one mają na celu? Co mają nam
dać? dlaczego je robimy?
Burmistrz -Każdy kto spaceruje nad jeziorem widzi, że od kilku dobrych lat, ja co najmniej
kojarzę, że od pięciu, sześciu, ten stan, przynajmniej wizualny wody w naszym jeziorze
pogarsza się. Ja, jako wędkarz, tłumaczę sobie ilością glonów, występowaniem tołpygi,
kwitnieniem dwa czy trzy razy. Fakt jest taki, że mamy coraz gorszą wodę w jeziorze i są
specjalistyczne firmy, które specjalizują się w przeprowadzaniu badań, bo trzeba ustalić co
tam się dzieje. Czy jest za mało tlenu w wodzie? Czy właśnie na przykład mamy problem z
jakimś glonem, i to jest ten cel. Przygotować też ewentualnie się pod to, bo pieniądze,
między innymi, czy to w funduszu ochrony środowiska, czy unijne, będą na potencjalne
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oczyszczanie jezior o szeroko rozumianą dbałość o środowisko naturalne. Ale bez badań
nie pójdziemy ani krok do przodu. W związku z tym chcemy takie badania przeprowadzić
jeszcze w tym roku. Może uda się przed sezonem, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, bo o
ile sanepid przeprowadzając badania patrzy pod kątem e-coli, szczególnie robi te badania i
mówi, że dopuszcza dany akwen do kąpania, o tyle może się dziać coś złego jeśli chodzi o
właśnie ten skład fizykochemiczny.
Radny Komar- Zwiększono plan o kwotę 10 tysięcy na organizację pozostałej działalności
kulturalnej gminy, co to za działalność?
Burmistrz- Nie mieliśmy w ogóle pieniążków zabezpieczonych na „sandacza", więc tak jak
co roku mniej więcej te 25 tysięcy złotych chcemy zabezpieczyć ze środków własnych, a
reszta, mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, będziemy bazować na sponsorach i
środkach unijnych, choć one jeszcze nie zostały uruchomione, przynajmniej w euroregionie.
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 13 za –(Zał. Nr 27 )
Pkt 23. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono
stanowisko kierownicze.
Uwag do projektu nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie 13 za –(Zał. Nr 28 )
Pkt 24.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz- Jak, jestem do mikrofonu dopuszczony, to z sołtysem Rogów umawiałem się,
że na sesji odbierze zaległy medal i też chciałem jednocześnie przypomnieć, że mamy takie
odznaczenie: „Zasłużony dla gminy Lubniewice”. Warunki są określone i w przyszłym roku
myślę, że moglibyśmy znowu przy okazji, czy to uroczystości 3-go maja albo 11-ego
listopada, bo nie będziemy mieli póki co żadnej okrągłej rocznicy, jeśli chodzi o miasto, ale
moglibyśmy takich kilka medali przyznać. Także zachęcam, a sołtysowi, korzystając z tego,
że jest na sesji, zaległy medal chciałbym przekazać.
Działanie jest czysto społeczne, a to, że sołtys dorzuca co chwila pięć groszy, mówić nie
muszę, bo go słyszycie na każdej sesji. Burmistrzowi żyć nie daje, ale tak jak powiedziałem,
ja sobie to cenię, bo gdyby tak nie było, to pewnie dla Rogów nic by nie wywalczył. Także
dziękuję panie sołtysie. Liczę na dalszą współpracę.
Następnie wręczył Panu Janowi Pulkowskiemu- sołtysowi sołectwa Rogi medal ”Zasłużony
dla Gminy Lubniewice”.
Burmistrz- Informacje, w czerwcu będą bardziej szczegółowe i zdecydowanie dłuższe. Na
pewno ważną informacją jest to, że uruchomiony jest w końcu dentysta. Co prawda jeszcze
funkcjonuje jako gabinet prywatny, ale równolegle już poszły też dokumenty do
Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie chcę znowu tutaj mówić terminami, bo przekonaliśmy
się, ja najbardziej się przekonałem, że mówienie o terminach jest niebezpieczną sprawą,
natomiast dentysta i pierwsza, jak to się mówi potrzeba, jeśli jest ból zęba, można śmiało
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do naszego gabinetu się dodzwaniać. Numer jest dostępny chyba też na stronie
internetowej, z tego co kojarzę, w ratuszu, wisi również na budynku ośrodka, więc pani
dentystka od dwóch tygodni już przyjmuje i wiem, że na brak pracy nie narzeka. Na razie to
są dwa dni w tygodniu, po kilka godzin, ale dentysta został uruchomiony. Druga sprawa,
jesteśmy po przetargach, jeśli ktoś obserwował -chodzi o remont ulicy Hubalczyków i
fragmentu drogi w Trzcińcach. Byliśmy zaskoczeni tym, że aż tak duża różnica była od
kosztorysu inwestorskiego, do tego co zostało złożone w ofercie, bo niemalże 50 procent
różnica. Wypytywaliśmy oczywiście o to, czy na pewno za takie pieniądze wykonawca jest w
stanie wykonać, wydaje się, że jest wiarygodny. Mamy zatrudnionego inspektora, który
będzie prace kontrolował i myślę, że tutaj żadna popelina nie będzie miała miejsca. 09 maja
mają ruszyć prace, pogoda jak widać sprzyja. Na pewno to będzie trochę uciążliwe, proszę
przekazać mieszkańcom, zresztą my będziemy też ich informować, że na pewno będzie
problem i z parkowaniem i może trzeba będzie zostawić samochód przy Dino, ale nie ma
jak to się mówi pójścia do przodu bez bólu po drodze.
Zakończyliśmy również etap z mieszkaniami socjalnymi, one są już wyposażone. Musimy
jeszcze uporządkować sprawy wodno-kanalizacyjne, bo okazało się, że przepustowości są
nie do końca odpowiednie do tego co jest wymagane. Ale myślę, że we wrześniu, tak jak
planujemy z panią kierownik, zostaną już przydzielane mieszkania. One będą i są
opomiarowane prądowo na kartę, takim idziemy sposobem ostrożnym, że tak powiem. Nie
pozwolimy na to, żeby nieodpowiedzialnie korzystać z naszego dobra, bo często się kończy
tak, że za te mieszkania socjalne i tak płaci gmina. Regulamin, który jest przygotowany, jest
też regulaminem, który tutaj wielokrotnie to było zaznaczane, żebyśmy nie uczynili z tego
miejsca, takiego delikatnie mówiąc, slamsu. Więc na pewno dobór osób, które będą starały
się o mieszkanie nie będzie wynikał z tego, że ktoś ma problemy takie czy inne, ale będzie
wynikał raczej z tego, że, trafią tam osoby, które tak naprawdę potrzebują dachu nad głową
i nie będą powodowały, że będziemy tylko i wyłącznie jakieś straty ponosić z tym związane,
bo materiał z Nowej Soli państwo oglądaliście, co tam się stało z mieszkaniami socjalnymi.
Aczkolwiek uważam, że gdzieś tutaj chyba też zabrakło odpowiedniego dozoru ze strony
służb. Bo doprowadzić mieszkania w dwa lata do takiej ruiny, to o czymś świadczy.
Temat, który też wraca jak bumerang, woda w Rogach. Pan Kuchciński jest po remoncie
hydroforni. Myślę, że najpóźniej w przyszłym tygodniu podpiszemy umowę. Tą umowę,
negocjujemy dwa tygodnie, nie jest to łatwy temat. Ale jesteśmy na dobrej drodze, już się
spotkaliśmy. Jeszcze chodzi o kwestie techniczne, myślę że w przyszłym tygodniu,
podpiszemy umowę. Wiem, że już są stosowne badania przeprowadzone, woda jest w
znakomitej jakości, takiej jeszcze nie było. A my swoją drogą oczywiście również dalej teraz
wykonujemy koncepcje. Idziemy w kierunku budowy tej stacji kontenerowej. Rozeznajemy
rynek pod kątem również inwestycji, bo dopiero możemy to robić w momencie kiedy
otrzymaliśmy badania wody, bo mówienie komuś ile będzie kosztować stacja uzdatniania
wody i pytać firmę o to bez podania parametrów wody, tak naprawdę mija się z celem,
dopiero kiedy są parametry wody i jak ją należy oczyścić, dopiero wtedy firmy się mogą
wypowiadać. Dostaliśmy już pięć takich ofert, wstępnych, więc prace też na tym obszarze
idą. A dopóki nie byłoby zrealizowanej naszej inwestycji, będziemy korzystać z ujęcia pana
Kuchcińskiego. Jest ono po remoncie, woda jest znakomita. Również, wiem, że na
komisjach było pytanie: zmieniły się od kwietnia zasady korzystania z dostępu darmowego
do Internetu osiem trzy. Ograniczyliśmy ilość ściąganych danych do 10 giga, bo tutaj należy
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przypomnieć, że ten internet ma być tak naprawdę narzędziem dzieciom do nauki ma
służyć, osobom, które gdzieś tam mają do załatwienia sprawy związane z bankami, można
przecież zrobić opłaty i tak dalej i tak dalej. Rozrywka w tym przypadku powinna stać na
samym końcu, a te 10 giga, ja sam korzystam z internetu w telefonie, mam 2 giga i
naprawdę korzystam intensywnie i w tych dwóch giga się łapię w momencie kiedy nie
oglądam żadnych filmów na YouTube-ach, jest to ilość wystarczająca. Do wszystkich
mieszkańców wysłaliśmy taką informację, że zmieniliśmy zasady, bo to też nie jest problem
dostarczyć internet bez limitu, ale wtedy opłacalność tego projektu, byłaby nawet nie
zerowa, tylko minusowa. Tu założenie było takie, że sprzęt, który trafia, bo tak musiał trafić
do szkół, bo takie mieliśmy nałożone wymogi przez kuratorium, więc sprzęt musielibyśmy
kupować. Ten sprzęt, który trafił do wszystkich jednostek, a jest to w sumie ponad 130
komputerów, miał nam się bilansować z tym, co ewentualnie wydamy do tego projektu, bo
finansowanie jak wiecie było w stu procentach, ale później utrzymanie. Więc wyjdzie nam,
że dokładamy jako gmina do całości około 15 procent. Czyli tak jak w każdym projekcie
unijnym, który jest na maksymalne dofinansowanie 85 procent, tak tutaj mniej więcej
dołożymy te 15 procent i to jest rozłożone w czasie i będziemy się tego trzymać, a
mieszkańcy o tym zostali poinformowani.
W zeszłym tygodniu byłem w Zielonej Górze na spotkaniu zarządu Ochotniczych Straży
Pożarnych. Będzie składany wniosek OSP wojewódzkiego, jesteśmy w grze, jeśli chodzi o
samochód. Katastrofa musiałaby się wydarzyć, żeby on w jednostce nie stanął, więc
wszystko jest na dobrej drodze.
Również byliśmy z zastępczynią w Ministerstwie Sportu, składaliśmy projekt na budowę
boiska przy szkole. Dofinansowanie jest na poziomie mniej więcej 50 procent, ale będziemy
również aplikować o środki z Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Więc tutaj jeśli
wszystko dobrze pójdzie, to też będziemy dokładać z własnego budżetu tylko 15 procent,
także proszę trzymać mocno kciuki. A bardziej szczegółowe sprawozdanie przy okazji sesji
czerwcowej.
Pkt 25.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
Przew. Rady- Otrzymaliśmy, informację od kierownika referatu inwestycji nieruchomości
Waldemara Gatzki, odpowiedzi na wnioski, interpelacje. ( Zał. Nr 29)
Burmistrz- Ja jeszcze słowo komentarza. Starostwo powiatowe nie ma na nic pieniędzy.
Mają program naprawczy, więc załatwienie czegokolwiek jest niemożliwe oczywiście. My
możemy zrobić to, czy to, ale ja też uważam, że po pierwsze przejmowanie zadań
jednostek wyższych jest delikatnie mówiąc niekoniecznie zawsze na miejscu. Tak samo jest
z drogami wojewódzkimi. Wszystko jest kwestią wyszarpywania. Tak jak widzicie państwo,
kawałek po kawałku, ta droga 136 jest łatana. Będziemy do budżetu przyszłorocznego
składać wniosek o remont tej drogi. Składaliśmy, będziemy składać. Słyszymy nieustannie,
że priorytetowe ulice są dojazdowe do S3 plus dojazdowe do autostrad, do autostrady A2.
Więc tak to na razie wygląda, aczkolwiek dobrze, że te najbardziej niebezpieczne momenty
są gdzieś tam wycinane i na bieżąco łatane.
Przew. Rady - Wpłynęła prośba 2 Drużyny Harcerskiej WATAHA z Glisna o pomoc w
dofinansowaniu Rajdu Harcerskiego „ Wędrówka Alana” lub zakupu nagród rzeczowych,
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który odbędzie się w dniach 20-22.05.2016r. na ternie Glisna i w okolicach. Rajd będzie miał
zasięg
wojewódzki
i harcerze chcą rozpropagować nasz rejon wśród młodzieży.
W ubiegłym roku przekazaliśmy kwotę 276 zł i myślę, że w granicach 300 zł możemy
ufundować nagrody.
Radni zaakceptowali przez aklamację w/w kwotę.
Sołtys Glisna K. Kisielewicz- Chciałam zapytać, jakie są szanse, żeby sygnalizacja na
drodze wojewódzkiej w Gliśnie działała od strony Sulęcina. Dzwoniłam do zarządu dróg
wojewódzkich
i pani naczelnik stwierdziła, że ma być podpisana jakaś ugoda, porozumienie, tak? Czekają
na tą ugodę, bo od strony Lubniewic oni finansują tablicę, a gmina ten znak, który jest
zepsuty, więc ja nie wiem, co mam odpowiedzieć mieszkańcom, bo pytają mnie i nie wiem
co z tą sprawą dalej. Bo jeden znak działa, a drugi nie działa.
Burmistrz - Znam sprawę bardzo dobrze, bo też interweniowałem w zarządzie dróg
wojewódzkich. My w ten znak finansując, sfinansowaliśmy zadanie wojewódzkie. Więc tutaj
nie ma możliwości takiej, że majątek jest nasz, bo majątek jest ich. My nie kupowaliśmy
tego znaku, tylko przekazaliśmy pieniądze.
Sołtys Glisna- To jest ten znak niepodłączony do słupa.
Burmistrz -Tak. To jest zwykłe miganie się od odpowiedzialności. To jest pierwsza sprawa.
Druga. Tam jest problem bardziej poważny, bo byli tam serwisanci, niestety ten znak został
uszkodzony celowo, jest zniszczony. On nie zepsuł się na zasadzie takiej, że wysiadło coś
elektronicznego, tylko jest po prostu uszkodzony. Była próba uruchomienia go. Z tego, co
wiem, przekazał mi taką informację pan A. Paczesny, ona się nie udała. Dobrze, że Pani
przypomina tą sprawę na sesji i będę po raz kolejny interweniował, tylko tak jak mówię nie
jest to już jakby nasze zadanie. Będziemy na pewno monitować, jak zauważyłem, że ten
znak nie działa, od razu interweniowałem. Z resztą wielokrotnie prosiłem o to, żeby ten
znak został naprawiony. Też słyszałem między innymi, to, co pani mówi, że jeden znak jest
nasz, drugi wasz. Nie jest ten znak nasz, ale został uszkodzony. Nawet tam, jak przyjechali
serwisanci, to mówili, że tam było widać, że ktoś drabinę postawił, jakiś stołek i z tego
stołka ten znak został uszkodzony. Z resztą widać po prawej stronie przy rancie, że jest
uszkodzony. Czy młotkiem ktoś go uderzał? czy kamieniem? Trudno powiedzieć, ale jest
uszkodzony fizycznie. Tak czy inaczej będziemy tą sprawę pilotować i nie zostanie ona ot
tak pozostawiona.
Radny Jakubowski - Pytanie, czy nie powinniśmy przyjrzeć się sprawie, ponieważ teraz
przy stadionie mamy rehabilitację, mamy dentystę, odbywają się mecze różnych klas,
różnych drużyn. Nie mamy tam miejsc parkingowych, czy nie można by było pomyśleć tam
o dojeździe i zrobić parking. Nie mówię, że teraz, ale w przyszłości. Z boku, jest miejsce
gdzie praktycznie wszyscy zajeżdżają i faktycznie tam jest bardzo brzydko.
Burmistrz -Bardzo dobra uwaga. Właśnie w budżecie już mamy zaplanowane, zrobiliśmy
zapytania ofertowe, ten plac utwardzimy cały. Bo po pierwsze, jest dokumentacja, już jest
wszystko zrobione, pieniądze są w budżecie, więc kwestia maja i będzie ten temat
zamknięty. O miejscach parkingowych nie ma mowy, będzie tylko utwardzony plac. Ale od
razu też uprzedzam, że będzie utwardzony nie tak jak byśmy sobie wymarzyli, dlatego, że
ta uliczka prowadząca na Osiedle Słowiańskie, która jest wyłożona kostką brukową, a
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później zjazd z tej uliczki do naszego placu, który zostanie utwardzony fragment tej dróżki,
dosłownie dziesięć metrów jest własnością Orange Polska. I my występowaliśmy o
przejęcie, o zezwolenie o służebność. Nie dostaliśmy póki co żadnej decyzji, więc sytuacja
będzie taka, że plac utwardzimy wokół nieruchomości. Natomiast ten fragment może
zostać po prostu nieutwardzony. Ale od razu uprzedzam, że nie jest to bubel wynikający z
tego, że projektant nie pomyślał, tylko jest nieuregulowana własność prawna, a my nie
możemy wydatkować pieniędzy na nie nasz grunt. Także to będzie utwardzone. Mamy
nadzieję, że w przyszłości domówimy się z Orange i ten fragmencik zrobimy.
Radny Komar -Panie burmistrzu, zaczepił mnie ostatnio mieszkaniec z domków przy
pałacu w Jarnatowie i pytał o kanalizację. Na jakim to jest etapie? Jakby można, to ja bym
prosił o pisemną informację. Tak, żebym mógł im przedstawić.
Burmistrz -W takim razie teraz ustnie, ale oprócz tego pisemnie.
Radny Komar- To jak może pan ustnie i pisemnie, to bardzo dziękuję.
Burmistrz- Sytuacja jest taka, że mamy zrobiony projekt, mamy zrobiony kosztorys. Wiem,
że jeszcze przed pójściem pana kierownika na chorobowe, bo tak naprawdę to jest działka
jego, a tutaj jak on nie jest obecny, no to ja nie chce się mierzyć z tematami technicznymi w
ogóle. Kierownik wraca 11 maja, mam nadzieję, bo 11 maja kończy się zwolnienie lekarskie.
Po jedenastym maja jak Kier. wróci, zaplanujemy spotkanie z mieszkańcami. Powiem, jaka
jest sytuacja. Fragment, przez który ma przechodzić kanalizacja -są dwa fragmenty. Jeden
jest działką wspólnot mieszkaniowych, czyli prywatną, druga jest gminna. I tylko i wyłącznie
w przypadku dotacji Unijnych, gmina ma prawo zaingerować i wydać pieniążki również na
nieruchomości prywatne. W tym przypadku, tak jak i w Sobieraju, my możemy wspomóc
mieszkańców, ale nie możemy ich wyręczyć na ich terenie. Jednej z mieszkanek
przekazywałem, między innymi informację, jakie to mogą być środki po ich stronie. Bo tak
wychodzi z kosztorysu, że po stronie mieszkańców może być około 7 tysięcy złotych. Także
my kwestie od strony budowlanej mamy rozwiązaną, bo jest to przygotowane papierowo.
Ze strony zabezpieczenia finansów, z naszej strony nie ma najmniejszego problemu.
Kwestia jest zrobienia spotkania z mieszkańcami i powiedzenia im wy musicie dojść do
jakiegoś
porozumienia
i musicie dorzucić kasę po prostu. To jest tak jak, ja mam domek jednorodzinny, czy każdy,
kto ma domek jednorodzinny lub swoje gospodarstwo, gmina ma obowiązek przyłączenia
do
kanalizacji
i do wody, do granicy działki. I tak samo tutaj jest taka sytuacja. Także ja to pisemnie
wszystko opiszę, ale po 11 maja na pewno zrobimy jakieś krótkie spotkanie z mieszkańcami
i tą sprawę im wyjaśnimy, jak wróci kierownik. A jak nie wróci, to ja tak czy inaczej to pismo
do pana radnego skieruję.
Radna Tymusz -Chodzi o ulicę Grabową. Z ulicy Hubalczyków będą wybierane kamienie,
na ul Grabowej jest nisko, może, chociaż te największe, pan burmistrz wie, że tam są doły.
Część tych kamieni wrzucić, żeby mieszkańcy wiosną, jesienią się nie topili. Szkoda tych
kamieni, żeby je zmarnować. Chociaż po części wykorzystać na te duże doły, to jest róg ul
Klonowej i Grabowej.
Burmistrz- Ja wiem gdzie, znam te miejsce.
Przewodnicząca Rady - I nie byłoby daleko z transportem.
Burmistrz -Nie będę składał żadnej obietnicy. Jeśli będzie taka możliwość, jest inspektor
nadzoru. Uwaga jest zanotowana. Będzie przekazana inspektorowi. Jeśli to pomoże, a
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kamieni rozdawać nie będziemy. Mają być spaletowane i złożone na Zakładzie Gospodarki
Komunalnej, więc jeśli będzie to zasadne zawiezienie ich na ul Grabową, jeśli to uratuje,
chociaż częściowo tą sytuację.
Radny Langowicz - Panie burmistrzu na przyszłą sesję przybliży nam pan informacje na
temat drogi nadleśnictwa do Rogów, kwestie fotowoltaiki, jak to postępuje. A także
budowli wojskowej na przekazanej działce. Czy będą badania laboratoryjne.
Burmistrz- Badania 09 czerwca,
Radny Langowicz – Ustawienie lustra na Placu Kasztanowym, to też jest droga
wojewódzka.
Burmistrz –Tak wojewódzka, możemy panie radny interpelacje zawsze złożyć.
Radny Langowicz- Kwestia wyjechania z parkingu przychodni.
Burmistrz - Jest ciężko. Sam ostatnio wyjeżdżałem, więc wiem.
Radny Langowicz- Ostatnia sprawa, to park miłości. Już nie tylko chodzi o te tablice, ale
dwa razy już się ludzie pytali. Wczoraj jakiś pan z Hamburga do mnie mówi, co to za park
miłości. Minąłem dwie tablice zapraszające do parku. Ja mówię, że to w tej bramie właśnie
na ulicy, a on, ale tutaj nic nie ma, jedna ławka tylko jest.
Pani Burmistrz- A rzeźb nie widział?
Radny Langowicz - Dla każdego jest co innego, ktoś inny powiedział, że jest za ciemno i
tak dalej, ale to nie o to chodzi.
Burmistrz- Lampy stały nowe.
Radny Langowicz -Ale to w dzień. Powinniśmy pomyśleć jeszcze nad tym parkiem
miłości?
Burmistrz - Dobrze
Radny Langowicz- Ponadto jeszcze zauważyłem, że już dwa razy mówiłem o ścieżce w
parku.
Teraz szedłem po jakiejś ścieżce przez mokry teren nad morzem, jest ona zrobiona z
plastikowych
półfabrykatów. Poza tym mostek miłości coraz bardziej pęka, więc będzie to duży remont.
Burmistrz -Ja na te pytania takie szczegółowe, przygotuję się na sesję.
Natomiast, jeśli chodzi o kwestię parku miłości, przygotowujemy się do tak zwanej
rewitalizacji. Pieniądze są nawet zapisane w budżecie i na pewno wtedy powalczymy. Tylko
ja bym chciał zwrócić uwagę na taką rzecz. Po pierwsze w tym parku nie zawojujemy za
wiele z tego względu, że jest to pod nadzorem konserwatora.
Dnia 09 czerwca są badania.
Pan Burmistrz- Ławki tam stały. Dwa lata temu jak stawialiśmy pięć ławek przy
promenadzie, to był koszt ośmiu tysięcy złotych. Ławki na pewno lepsze tam pójdą w
perspektywie czasowej. No nie ukrywam, że marzyłoby mi się to sfinansować z pieniędzy
unijnych, wtedy tych ławek można dokupić
Radny Langowicz- To może i lepiej.
Burmistrz -Można ich postawić 12, ale to będzie znowu kilkanaście tysięcy złotych, więc
czekamy na ta kwestię. Natomiast ten turysta dotknął sedna. No właśnie chodzi o ta jedną
ławkę miłości. Radny Langowicz -Ale na napisie jest park miłości.
Burmistrz -To prawda. Na tablicach jest park, a nie ławka. Jest tam na pewno kilka
elementów, więc bardziej dociekliwi znajdą tam mnóstwo akcentów miłosnych. A na resztę
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tych pytań poruszonych, na następnej sesji wyczerpująco odpowiem. I pamiętamy też o tej
ścieżce. To wszystko ma być w tym jednym dużym projekcie.
Radny Langowicz -I jeszcze miejsce, tam gdzie było boisko do siatkówki koło zamku,
teren jest zarośnięty.
Zbigniew Kamieniczny- W imieniu mieszkańców Jarnatowa i Sobieraja i własnym,
chciałbym panu burmistrzowi i pani zastępcy złożyć gratulacje z okazji przyjęcia
absolutorium. A pani przewodniczącej za sprawne przeprowadzenie głosowania nad
udzieleniem absolutorium, że to się nie przeciągało. Chciałbym podziękować panu
burmistrzowi za częściowe, tak trzeba nazwać połatanie dziur na asfalcie i prośba, żeby
mieć na uwadze ten odcinek drogi od skrzyżowania, koło mojej posesji, w stronę
Lubniewic, dziury po kanalizacji, tam studzienki już powychodziły, pokrywy są wysoko i są
problemy. Druga sprawa to migające lampy. Co z tymi lampami? Cały czas migają, przy
skrzyżowaniu i na wiosce.
Burmistrz- Przyjeżdżają ekipy ?
Zbigniew Kamieniczny- Przyjeżdżają.
Burmistrz -Jesteśmy na bieżąco z pracownikami Eneosu czy Enei. Problem w Jarnatowie
prawdopodobnie między innymi polega na tym, że co prawda oprawy wszystkie są nowe,
natomiast sukcesywnie jest też wymieniane okablowanie. Tu może leżeć sprawa w tym
okablowaniu. Tak czy inaczej dalej temat będziemy zgłaszać. Na dowód tego, że my to
robimy, przygotuję panu sołtysowi taki raport. Bo każdą jedną awarię musimy zgłosić w
systemie, to dotyczy lamp w Gliśnie, tam była taka duża awaria, czy w Jarnatowie. Mamy
wszystko zanotowane, więc przygotuję taką informację, że jest to z naszej strony zgłaszane.
To nie jest temat zapominany po sesji. Na pewno go po raz kolejny zgłosimy i tą uwagę
przekażę.
Zbigniew Kamieniczny -Coś się tam dzieje, bo przecież w zeszłym tygodniu przyjechała
firma od transformatora i na wszystkie słupy założyli zasilenie już kablowe i jakąś tam
szafkę też zamontowali. Może się ta sytuacja poprawi, ale w tej chwili lampy migają.
26.Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punków porządku obrad Przew. Rady zamknęła XVI zwyczajną sesję
Rady Miejskiej w Lubniewicach o godz. 14.00.
Protokołowała:
St. Żuk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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