Protokół
Z przebiegu XXIV zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
Dnia 16 lutego 2017r.

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. 13.15 (opóźnienie 15 minutowe
nastąpiło w związku z awarią sprzętu do nagrywania i nie wszystkie wypowiedzi są dokładnie
odtworzone ) wypowiadając sława „Otwieram XXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 13 radnych, wobec czego rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Stein Henryk
Walicki Rafał
Przew. Rady - Pani Z-ca Burmistrza Katarzyna Szczepańska prosi o wycofanie z porządku obrad pkt.
23, Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, w związku z wyjazdem Burmistrza do
Zielonej Góry w sprawie wsparcia projektów unijnych.
Za wykreśleniem tego punktu głosowało – 13 radnych.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia
14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków
Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na
terenie użytku ekologicznego „Glisno I”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach „Rogi” oraz
„Torfowiska Rogi”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa ( Nr ew.5).
10.Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa ( Nr ew.25).
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne położonej w Lubniewicach.
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12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubniewicach.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie L-ce na lata 2017-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
19.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za 2016r.
20.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.-podjęcie uchwały.
21.Plan Pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017r.- podjęcie uchwały.
22.Zapoznanie się z planami komisji stałych.
23.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
24.Zakończenie obrad.

Przew. Rady poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15.12.2016.
Uwag do protokołu nie było.
Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Oraz o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.01.2017r
Uwag do protokołu nie było.
Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych
1 radny wstrzymał się od głosowania.

Odnośnie pkt.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Lubniewice do sieci kanalizacyjnej zarządzanej i eksploatowanej przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
Przew. Rady - Burmistrz Lubniewic zatwierdził pozytywnie wniosek złożony dnia 20 stycznia 2017 r.
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Lubniewice na okres od 1.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. Stwierdzając, że wniosek został
sprawdzony zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z
2016 roku, poz. 446 ze zmianami) oraz zweryfikowany pod względem szczegółowości kalkulacji cen
i stawek opłat oraz aktualnym planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Wniosek ( Zał. Nr 3)
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały 10 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 4)
Pkt.3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Lubniewice z sieci wodociągowej zarządzanej i eksploatowanej
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przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały 9 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 3 radnych
Przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 5)
Odnośnie pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w
Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia
„Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 6)
Odnośnie pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 13 głosów za. ( Zał. Nr 7)
Odnośnie pkt.6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na
potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Glisno I”.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 8)
Odnośnie pkt.7 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 9)
Odnośnie Pkt.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach
„Rogi” oraz „Torfowiska Rogi”.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 10)

Pkt.9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa ( Nr ew.5).
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 13 głosów za. ( Zał. Nr 11)
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Odnośnie pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa ( Nr ew.25).
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 12)
Odnośnie pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubniewicach.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Za podjęciem uchwały głosowało- 11 radnych
Wstrzymało się od głosowani – 2 radnych

Uchwała została podjęta ( Zał. Nr 13)
Odnośnie pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 13 głosów za. ( Zał. Nr 14)
Odnośnie pkt. 13 .Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubniewicach.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie-13 głosów za. ( Zał. Nr 15)
Odnośnie pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie L-ce na lata 2017-2020.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 16)
Odnośnie pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 17)
Odnośnie pkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 18)
Odnośnie pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032.
Uwag do projektu uchwały nie było .
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 19)
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Odnośni pkt 18 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt chwały.
Radny Białek – Na co konkretnie bierzemy te 2 miliony kredytu.
Pani Zofia Iwaniec Skarbnik- Na wydatki majątkowe. Ogólnie wydatki majątkowe mamy zaplanowane
na poziomie 2.953.000 zł. Z Kredytu mamy 1.500.000 zł na wydatki majątkowe, bo nie możemy na
wydatki bieżące zaciągnąć kredytu, pozostała kwota do tych 2.953.000 zł to są środki własne gminy
które przeznaczamy na wydatki majątkowe. W tych wydatkach majątkowych będzie dokończenie
boiska przy szkole i wkład własny na oczyszczalnię, które konkretnie będziemy brali z kredytu.
Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja finansowa gminy w danym momencie. Gdy nie będziemy
potrzebować ,to tego kredytu nie będziemy brali. Jest wiele zadań do zrealizowania a między innymi
najważniejsze zdanie to wkład własny na poziomie 1 miliona złotych na oczyszczalnie ścieków i drugie
zadanie na poziomie 1.036 tys. zł, to jest dokończenie boiska przy szkole. To są te dwie główne
pozycje. Jest jeszcze wkład własny na rewitalizację rynku 440 tyś zł. Więc będziemy obserwowali jak
zachowa się budżet czy będziemy mieli nadwyżkę środków i czy będziemy na bieżąco regulowali
zobowiązania bieżące. Jeżeli nadwyżka nastąpi to nie będziemy zaciągali kredytu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta ( Zał. Nr 20)
Pkt.19 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za 2016r.
Przew. Komisji Rewizyjnej Tymusz Maria przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Lubniewicach za 2016r.
Uwag do sprawozdania nie było.
Przew. Rady - Uważam sprawozdanie za przyjęte. ( Zał. Nr 21)
Pkt 20.Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.-podjęcie uchwały.
Uwag do planu pracy nie było.
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 22)
Odnośnie pkt 21. Plan Pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017r.- podjęcie uchwały.
Czy są uwagi do planu pracy Rady
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednomyślnie ( Zał. Nr 23)
Pkt 22.Zapoznanie się z planami komisji stałych.
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Przew. Komisji przygotowali plany pracy komisji na 2017r. ( Zał. nr 24,25.26)
23.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
Przew. Rady przeczytała odpowiedzi na wnioski z poprzednich sesji i komisji
Wniosek: Skierować pismo do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w sprawie uszkodzenia studzienki
na ul. Skwierzyńskiej, stwierdzając że jest źle osadzony pierścień. Starostwo powinno zgłosić problem
wykonawcy drogi
Odpowiedź: Informacja od Naczelnika Dróg w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie: firma STRABAG,
która wykonywała przebudowę ul. Skwierzyńskiej prosi o czas do końca marca z uwagi na panujące
mrozy i brak odpowiedniej pogody.
Wniosek: Rozwiązać sprawę parkowania samochodów na ul. Osadników Wojskowych w okresie
zimowym, gdyż utrudniają przejazd pługiem i piaskarką. Propozycja ustawienia znaku zakazu
parkowania w okresie zimowym oraz wystosować pismo do właścicieli sam ochów aby parkowali na
swoich posesjach.
Odpowiedź: Informacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wniosek: Wystosować pismo do Wspólnoty Mieszkaniowej na Osiedlu Słowiańskim bloki 5, 6, 7 aby
podjęli działania zmierzające do zabezpieczenia budynku po kotłowni.
Odpowiedź: Informacja uzyskana od kierownika ZGK Mirosława Pluty: dach budynku kotłowni
osiedlowej zostanie odbudowany po usunięciu urządzeń c.o. i pieców c.o. przez ZGK.
Wniosek: Spowodować usunięcie dziur w wydzielonych dojazdach do przystanków autobusowych na
żądanie w Gliśnie przy drodze wojewódzkiej.
Odpowiedź: Informacja przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wniosek: Rozwiązać sprawę hydrantów w Gliśnie, okolice bloków.
Odpowiedź: Informacja uzyskana od kierownika ZGK Mirosława Pluty: Z uwagi na niewystarczające
ciśnienie w sieci wodociągowej, a bloki położone są wysoko w stosunku do hydroforni, nie ma
możliwości zamontowania hydrantu, ponieważ nie będzie spełniał wymogów p.poż. Po modernizacji
stacji uzdatniania wody w Gliśnie będzie możliwość zainstalowania.
Wniosek: Spowodować oczyszczenie zanieczyszczonych piaskiem studzienek (bloki Glisno), wymienić
pokrywę studzienki w Gliśnie koło posesji nr 8, cmentarz zarośnięty krzakami z prawej strony w
Gliśnie, porośnięte bluszczem ogrodzenie na cmentarzu w Gliśnie może spowodować uszkodzenie
ogrodzenia.
Odpowiedź: Informacja uzyskana od kierownika ZGK Mirosława Pluty: stan techniczny włazu i
pierścienia studzienki kanalizacyjnej przy posesji Glisno 8 jest dobry i wymiana jest nieuzasadniona.
Studzienki kanalizacyjne w drodze gminnej do bloków zostaną do 31.12.2017 r. sprawdzone i
wyczyszczone ale większej ilości wody deszczowej nie przyjmą gdyż są wykonane jako chłonne.
Cmentarz w Gliśnie został uporządkowany, bluszcz pospolity nie powoduje uszkodzeń betonowego
ogrodzenia.
Wniosek: Spowodować wykonanie progów zwalniających na drodze koło Pani sołtys w kierunku
jeziora oraz koło byłej szkoły podstawowej.
Odpowiedź: Zamontowanie progów zwalniających wiąże się z kosztami i utrudnieniami. Na drodze w
kierunku jeziora powinny być zamontowane 2 progi + jeden koło byłej szkoły. Koszt prac z ułożeniem
progu, znakami drogowymi oraz projektem organizacji ruchu to kwota ok. 12.500 zł netto. Ponadto
trzeba wziąć pod uwagę negatywne skutki montażu progów, m.in.
- zwiększenie hałasu i drgań w okolicy, szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się
w bliskości zamontowanego progu,
-ponadnormatywna emisja spalin pojazdów które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
-zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami
jednośladowymi,
-konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych - pogotowia, straży pożarnej, policji podczas
wykonywania interwencji,
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-negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze - sieci
wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,
-utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów listwowych
przy odśnieżaniu jak również samych pługów,
-częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.
Ponadto, w związku z utworzeniem Posterunku Policji w Lubniewicach, mieszkańcy będą mogli liczyć
na częstsze patrole w miejscach, gdzie nagminnie dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego.
Wniosek: Spowodować utwardzenie drogi ul. Grabowa.
Odpowiedź: Na chwilę obecną mamy wykonany kosztorys przebudowy części ul. Grabowej i Klonowej
na kwotę ok. 52 tys. zł brutto, w podobnej technologii jak ul. Dębowa. Trwają rozmowy z
mieszkańcami ul. Grabowej zmierzające do częściowej partycypacji kosztów przebudowy.
Do wglądu w biurze Rady jest sprawozdanie za 2016r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego prowadzonych przez gminę Lubniewice.
Krystyna Kisielewicz – poruszyła sprawę naprawy tablicy sygnalizacyjnej w miejscowości Glisno przy
drodze wojewódzkiej.
Pan J. Ż. - Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Wysoka Rado. W związku z wystąpieniem
Pana P. na sesji w dniu 15 grudnia 2016 r., zwróciłem się do Burmistrza Lubniewic o udostępnienie
informacji publicznej tj. nagrania z sesji z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz protokołu z sesji, na której była
omawiana sprawa delegowania Pana Pulkowskiego z Lubniewic do Krzeszyc. Wyciąg z protokołu z
sesji z dnia 28 maja 2003 r. potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Panią Katarzynę
Szczepańską Zastępcę Burmistrza otrzymałem i zostawię Przewodniczącej Rady na potwierdzenie
tego co powiem. Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2016 r., Pan J.P. sołtys sołectwa Rogi na sesji
Rady Miejskiej występując publicznie dopuścił się oszczerstw naruszając moją godność i dobra
osobiste oraz świadomie wprowadził w błąd wysoką radę i inne osoby uczestniczące w sesji. Jego
atak słowny polegający na nieprawdzie nie przystoi osobie pełniącej funkcje publiczne. Otóż w swoim
wystąpieniu Pan P. mówił, że pracując jako dzielnicowy został przeniesiony do Krzeszyc, gdyż miał
postawione zarzuty, że osiągnął bardzo wysoką wykrywalność a zarazem doprowadził do bardzo
wysokiego spadku dynamiki przestępstw. Pominę wspomnianą przez Pana P. statystykę, wzrost
wykrywalności, spadek przestępczości do której to jakoby się przyczynił i zostawię to bez komentarza.
Informując o tym, że się pomyliłem i napisałem, że był karany a przez to nie zajął I miejsca a VII jako
dzielnicowy w skali województwa jest kłamstwem. Nigdy w okresie gdy byłem przełożonym Pana P.
w strukturach KPP w Sulęcinie nie był on karany. Jedynie co mogło się nie podobać Panu P. to to, że
zwracałem uwagę i to bardzo często na stylistykę i ortografię pism, z czym miał problem, a co mogło
być odebrane przez niego jako czepianie się. Dziwne jest to, że skoro niby miałem się pomylić a tak
bardzo obniżyło to klasyfikację Pana P., nie odwołał się od stwierdzonej przeze mnie nieprawdy i
czekał tyle lat żeby to powiedzieć. Miałem przecież swoich przełożonych i jak nie chciał do Komendy
Powiatowej to mógł napisać skargę do Komendy Wojewódzkiej i myślę, że każdy kto czułby się
pokrzywdzony tak by zrobił.
Proszę Państwa na sesji w dniu 28 maja 2003 r. przedstawiłem informację na temat stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na ternie gminy Lubniewice oraz przygotowanie do
zabezpieczenia sezonu turystycznego. Na tej sesji także przedstawiłem powód oddelegowania Pana
P. do pracy na terenie gminy Krzeszyce. Jedynym powodem oddelegowania było to, że dzielnicowy z
tamtego terenu skierowany został na 3-miesięczne szkolenie do Słupska. Pan P. znał przydzielony
teren, dzieliła go taka sama odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jak w sytuacji kiedy
pracował w Lubniewicach. Do Lubniewic przydzielony został Pan M.J., który mieszkał w Lubniewicach,
znał teren, środowisko i ponadto, w przeciwieństwie do Pana P. posiadał uprawnienia do służby na
wodzie. Taka też była odpowiedź na zadane przez Radnego E. pytanie związane z przeniesieniem
Pana P.. Podkreślam, że tylko Radny E. zabrał głos w tej sprawie, a nie jak mówił Pan P., że jedynie
Radny Cz. i Z. wstawili się za nim. Zaznaczę, że wówczas radnymi byli między innymi Pan Kamieniczny,
Langowicz, Stein, Żurański i Pulkowski i wszyscy oni uczestniczyli w tej sesji, więc może pamiętają, że
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nikt więcej w tej kwestii nie zabierał głosu, nawet sam zainteresowany. Nieprawdą jest także, że Pan
P.został przeniesiony bo było podjęcie sprawy przeciwko radnemu, który miał popełnić przestępstwo
polegające na cytuję: "przytuleniu do kieszeni coś czegoś tam". W tamtym okresie prowadzone było
postępowanie przygotowawcze w sprawie nieprawidłowości w Klubie Piłkarskim Lubniewiczanka, w
którego zarządzie był jeden z radnych, a które w efekcie zostało umorzone. Kolejnym kłamstwem jest
informowanie przez Pana P., że bez przerwy wpływały na niego anonimy i bez przerwy miał
prowadzone postępowania oraz, że ówczesne władze w osobach Burmistrza, przewodniczącego
Rady, Komendanta Powiatowego Policji Pana G. przyczyniły się do likwidacji posterunków
i komisariatów policji. Otóż anonimy to pisał Pan P. na mnie a przepisywała mu na komputerze
osoba, która może to potwierdzić, jak zajdzie taka potrzeba. Natomiast jeżeli chodzi
o naliczenia etatowe dzielnicowych i likwidację małych jednostek policji była to decyzja odgórna
i nawet Komendant Wojewódzki czy Wojewoda nie mieli na to wpływu, a co dopiero władze
samorządowe czy przełożeni szczebla powiatowego. Ja, wówczas po 23 latach pracy w Komisariacie
Policji w Lubniewicach, w związku z jego likwidacją i utworzeniem Rewiru dzielnicowych również
zmuszony zostałem do zmiany miejsca służby i dojeżdżałem do Sulęcina. Nie chcę tutaj być obrońcą
kogokolwiek, ale mówienie, że osoby te robiły to dla oszczędności i nagród jest bardzo żenujące
i obraźliwe. A tak na marginesie Panie P., to Komendant M. był osobą, której powierzono organizację
struktur Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie w tym Rewirów Dzielnicowych. Pan G. w tym czasie
nie pracował w Sulęcinie. Także myślę, że tak jak Pan powiedział, że przełknął kamyk goryczy, trzeba
kolejny kamyk goryczy przełknąć i powiedzieć przepraszam.
Dziękuję Pani Przewodniczącej i Wysokiej Radzie za umożliwienie mi przedstawienia tych wyjaśnień.
W pierwszej chwili miałem wybrać inną drogę, ale po dyskusji z pewnymi osobami stwierdziłem, że
faktycznie szkoda zdrowia i czasu na walkę z niezrealizowanymi ambicjami Pana P.. Zdaję sobie
sprawę, bo też byłem radnym, że sesja Rady nie jest po to aby wysłuchiwać jakiś żali osobistych, tym
bardziej o tym powinien wiedzieć Pan P., który jako sołtys i były radny powinien reprezentować
sprawy swojego sołectwa i jego mieszkańców, a nie straszyć, że będzie zakręcał im wodę. Dziękuję.

Pan P. – Poinformował, że nie pisał anonimów i prosił aby Pan Ż. powiedział prawdę dlaczego był
przeniesiony. Stwierdził także, że nie mówił o zakręcaniu wody w Rogach.
24.Zakończenie obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przew. Rady zamknęła zwyczajną XXI V sesję Rady Miejskiej
w Lubniewicach o godz. 14.10.

Protokołowała :
St. Żuk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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