Protokół
z przebiegu XXVIII zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
Dnia 07 czerwca 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 Miejskiej Katarzyna Sowa otworzyła obrady o godz. 16.00
wypowiadając sława „Otwieram XXVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 12 radnych, wobec czego rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Następnie przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Radni nieobecni:
Białek Edward
Kilinkiewicz Maciej
Spóźniony:
Stein Henryk
Na wniosek Burmistrza Przew. Rady poprosiła o wykreślenie z porządku obrad punktu dot.
podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice”.
Za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad głosowało – 12 radnych.
Także na wniosek burmistrza prosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały
zmieniający uchwałę Nr L/431/2014 z dnia 10.09.2014r. w sprawie trybu i zasad
przyznawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice”.
Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało -12 radnych.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
-przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu przy Zespole Szkół
Samorządowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice
5.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr L/431/2014 z dnia 10.09.2014r. w sprawie trybu
i zasad przyznawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzielenie absolutorium
burmistrzowi Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej
sprawozdania burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2016 r.
2)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia
burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.,
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3)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
RM w Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania
budżetu za 2016r.,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
6)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z
wykonania budżetu za 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2030.
10. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
Przew. Rady poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.04.2017
Uwag do protokołu nie było.
Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych.
Oraz o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.05.2017.
Za przyjęciem protokołu głosowało – 12 radnych.
Odnośnie pkt 2 porządku obrad. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu
turystycznego
Pytań i uwag do informacji nie było.
Przew. Rady - Uważam informację za przyjętą. ( Zał. nr 3)
Pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi wielofunkcyjnemu przy
Zespole Szkół Samorządowych.
Pani Górecka – Zgodnie z wolą, wyrażoną podczas posiedzenia komisji, przedstawiła projekt
uchwały w sprawie nadania imienia obiektowi wielofunkcyjnemu w Lubniewicach.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 12 głosów za. ( Zał. nr 4)
Pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Lubniewice.
Pani Górecka -jak już mówiłam na komisji, w 2014 roku przyjęliście państwo uchwałę,
w której nadaliśmy panu Zbigniewowi Izdebskiemu tytuł „Zasłużony dla gminy Lubniewice”
i od tego czasu jego zasługi dla naszej gminy znacząco się powiększyły. Otrzymaliście
państwo wniosek (Zał. nr 5) i tam jest całe uzasadnienie.
Następnie przedstawiła projekt uchwały wraz z wnioskiem.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. nr 6)
2

Pkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr L/431/2014 z dnia 10.09.2014r. w
sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice
Pani Górecka –Poinformowała, że we wspomnianej już wyżej uchwale, którą podjęliśmy
w 2014r. dotyczącej przyznawania tytułu „Zasłużony dla gminy Lubniewice” mieliśmy taki
zapis, że ten tytuł możliwy jest do przyznania tylko za życia, w związku z tym, że pojawiły się
okoliczności do tego, żeby przyznać taki tytuł osobie, która już nie żyje, konieczna jest
zmiana, żebyśmy mieli taką możliwość. Następnie przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 12 głosów za. ( Zał. nr 7)
Pkt 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
Przew. Rady - Informacja była omawiana na komisjach.
Pytań do informacji nie było.
Przew. Rady -Pozytywnie oceniamy informację oraz wydatki na zadania realizowane
w ramach polityki społecznej za rok 2016 ( Zał. nr 8)
Na obrady sesji o godz. 16.15 wszedł Radny Stein Henrych. Rada obradowała w 13
osobowym składzie.
Pkt 7 porządku obrad. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzielenie
absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
1) Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wydania pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza Lubniewic
z wykonania budżetu za 2016 rok. ( Zał. nr 9)
2) Przew. Komisji Rewizyjnej Radna Tymusz przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia burmistrzowi Lubniewic
absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.( Zał. nr 10)
3) Przew. Komisji Rewizyjnej także 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 2016r. ( Zał. nr 11)
4) dyskusja
Burmistrz- Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wszyscy obecni. Dzisiaj, jak dobrze liczę, to
już po raz siódmy mam tę możliwość podsumowania kolejnego roku mojej, tak naprawdę
naszej pracy, na rzecz gminy i mieszkańców. Rok 2016 był dla mnie osobiście najtrudniejszym
rokiem w dotychczasowej służbie. Pamiętacie państwo zarzuty prokuratorskie z początku
roku, które stawiały moją osobę, ale też i gminę, w niekorzystnym świetle. Doświadczenie to
nauczyło mnie jeszcze bardziej, że stanowisko przeze mnie zajmowane wiąże się z ogromną
odpowiedzialnością ponoszoną niestety w wielu przypadkach indywidualnie. Nauczyło
również pokory do życia i tych spraw, które na co dzień w gminie rozstrzygam. Rok 2016, to
również ogrom pracy nad wnioskami, które składaliśmy w końcówce roku i na początku 2017
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roku, dotyczącymi oczyszczalni ścieków, rewitalizacji rynku, Parku Miłości. Jeszcze wniosek
i prace związane z przetargami dotyczącymi kompleksu sportowego. Praca, którą wykonali
moi urzędnicy wymagała ogrom zaangażowania, determinacji i znalezienia czasu obok spraw
życia codziennego, których w naszym urzędzie jest pod dostatkiem. To tak trochę
porównywałem to czasami z pracą na dwa etaty, a płatne za jeden etat. Co do samego
wykonania budżetu. Mam stuprocentową świadomość, że nie wszystkim podoba się
kierunek, który został obrany siedem lat temu, mój sposób postrzegania miasta, mój sposób
wyboru inwestycji i tak, jak wielokrotnie to powtarzałem, tak i teraz powtórzę, że całą
odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę, czy sprzedany majątek, biorę na siebie.
Gwarantuję, że podejmując trudne decyzje każdorazowo brałem pod uwagę dobro
większości mieszkańców, bo nie ma możliwości zaspokajania wszystkich potrzeb, wszystkich
mieszkańców, a realia finansowe naszej gminy są państwu doskonale znane i wiecie, że nie
stać nas na wszystko, na wszystkie rozwiązania, na wszystkie inwestycje, na posprzątanie
wszystkich kłopotów, wyzwań, a nawet rzekłbym, stać nas tak naprawdę na niewiele. W tym
samym miejscu nie chciałbym powtarzać danych księgowych, które były przed chwilą
przytaczane przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, nie chciałbym przytaczać tych danych,
które państwo mieliście okazję, z którymi mieliście państwo zapoznać się na wspólnych
komisjach, ale też w zaciszu domu. Należy tylko stwierdzić, że tak, jak od kilku lat, tak i tym
razem, budżet zrealizowany jest, no, chciałbym powiedzieć kiedyś, że w stu procentach, ale
nazwę to na ocenę cztery plus. Nie chciałbym również mówić po raz kolejny o naszych
małych sukcesach. Chciałbym natomiast skupić się na podziękowaniach, gdyż bez moich
współpracowników z urzędu, kierowników jednostek, a przede wszystkim radnych, na czele
z przewodniczącą, którzy akceptując budżet wyrazili aprobatę do przygotowanej przez nas
drogowej mapy działań na 2016 r., jej realizacja nie byłaby możliwa. Pracownikom dziękuję
w szczególności za pracę na dwóch etatach przy projektach unijnych i przy boisku. Nie
wiemy, jakie będą efekty, bo walka, tak, jak to wielokrotnie podkreślałem, przy każdym
jednym projekcie wymaga oprócz przygotowania sterty dokumentów, mnóstwo czasu
poświęconego tym dokumentom, to wymaga jeszcze oczywiście czasami, niestety, woli
politycznej, tak to należy określić. Ale jakie będą efekty, myślę, że niebawem się okaże, ale
bez względu na to, czy będą one zakończone sukcesami, czy one nie będą zakończone
sukcesami o pozyskaniu środków i być może tej pracy państwo nie zobaczycie w realnej
rzeczywistości, to moi pracownicy i tak, jak powiedziałem, współpracownicy wykonali ogrom
pracy, za którą chciałbym im serdecznie podziękować. Dziękuję, oczywiście, najbliższym
współpracownikom, pani zastępczyni i sekretarz w jednej osobie, pani skarbnik, za bezmiar
bardzo dobrej pracy. Jest mi niezmiernie miło, że jestem otoczony osobami, które nie
kombinują, nie ukrywają, nie zagmatwają rzeczywistości, że możemy powiedzieć i mogę
powiedzieć w każdym roku, że praca moja, nasze finanse, są transparentne, bez podwójnego
dna i dlatego spokojnie codziennie o szóstej rano, kiedy zadzwoni budzik wiem, że to tylko
budzik, a nie pukanie do drzwi. Radnym za to, że mam w was wsparcie, czego doświadczałem
właśnie w tym trudnym dla mnie roku 2016. I wcale nie chodzi mi o nadużywanie tego słowa
tutaj. Bo myśląca Rada, to skarb każdego burmistrza. Ja ten skarb, mam takie szczęście, że
ten skarb mam. Bo wystarczy rozejrzeć się dookoła, jak czasami funkcjonuje Rada, że
burmistrz nawet wtedy, kiedy ma bardzo dobre pomysły, spotyka się po prostu
z opozycją. Bo nie, bo nie. Bo mamy inne myślenie polityczne, bo nasz kandydat nie wygrał,
bo mój kandydat nie wygrał, to teraz przez cztery lata trzeba panu burmistrzowi zrobić pod
górkę i jest ileś takich przykładów, nie tylko w naszym powiecie, że właśnie tak się dzieje.
I kiedy mnie moi koledzy pytają, ja mogę śmiało powiedzieć, że są sytuacje, w których
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dyskutujemy, są sytuacje, w których czasami moje uchwały, które przedkładałem,
wycofywałem, albo dyskutowaliśmy i nie zyskiwały aprobaty, nie byliście wszyscy państwo
za, ale mówię ogólnie, jeśli chodzi o dobry pomysł, za którym stoi rozwój gminy i interes
mieszkańców, to ja mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że Rady takiej życzę każdemu. I nie
słodząc państwu wcale i nie podlizując się, robię to zawsze uczciwie i kiedy trzeba oddać
pochwałę, to ją oddaję, a kiedy trzeba powiedzieć negatywnie, to też to mówię.
Podsumowując moją pracę z państwem przez ten kolejny rok mogę tylko i wyłącznie mówić,
biorąc całość, całokształt pod uwagę, naprawdę bardzo dobrze o tej pracy. Życzyłbym sobie,
żeby na przyszłość również taka była, ale na dzień dzisiejszy chciałem podziękować. Jak
powiedziałem, myśląca Rada, to skarb i ja ten skarb posiadam, za co wam serdecznie
dziękuję. Chyba mam na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego roku 2016. Mnóstwo pracy,
mnóstwo wyzwań, ten rok wcale nie jest łatwiejszy. Mam wrażenie, że pracy jest dwa razy
więcej jeszcze, jak było w 2016 roku, ale po to państwo wybieraliście burmistrza, po to
państwo wybieraliście siebie też, przecież po to wybraliśmy Radę, żeby nie siedzieć i nie
patrzeć przez okno, jak to pięknie mamy, jaką piękną mamy czerwcową zieleń i jakie piękne
widoki na jezioro Krajnik, tylko, żeby pracować. I za to wam serdecznie dziękuję, wszystkim
i każdemu z osobna. Zanim poproszę o to absolutorium, to mam oczywiście, kwiaty. Bo
niezależnie od tego, czy będą wszyscy dziękować, czy nie będą wszyscy dziękować, to ja te
kwiaty chciałbym wręczyć, i tutaj jest moje podziękowanie, Pani Skarbnik, Z-cy Burmistrza
i Przew. Rady oraz współpracownikom. Następnie wręczył kwiaty.
Burmistrz -Jeśli nie było coś też, z mojej strony i być może czasami państwo macie wrażenie,
że być może burmistrz niektóre problemy zamiata, wrzuca pod dywan, albo nie wszystko się
udaje rozwiązać. Chciałbym mieć taką możliwość, żebyśmy tych pieniędzy mieli więcej
i naprawdę chciałbym mieć taką możliwość, żebyśmy mogli wszystkie nasze bolączki
rozwiązywać, od a do zet, wszystkie. Ale czasami, bardzo często, musimy stawać przed
wyborem, porównanie bardzo proste, czy sok jabłkowy, czy malinowy, po prostu trzeba
wybierać i ja mam świadomość, że te wybory czasami powodują u jednych zadowolenie
i aplauz, u niektórych niezadowolenie. Budowaliśmy boisko, wydamy ogromne pieniążki. Jak
dla naszego budżetu, to jest jedna z największych inwestycji w ostatnim czasie, rzekłbym
nawet w historii gminy. Kiedyś były duże inwestycje kanalizacyjne, wiecie państwo dobrze,
infrastrukturalna taka, jest to jedna z największych inwestycji i też czas. Zdarzają się
mieszkańcy, od których usłyszałem, po co, trzeba była zrobić trochę drogi. Więc, każdy wybór
jest wyborem trudnym, ale tak, jak powiedziałem, biorę go na siebie. Jeśli czasami mieliście
wrażenie, że, nie wiem, nie chciałem czegoś rozwiązać, to tak, jak mówię, sypię głowę
popiołem, nigdy nie było takiego zamysłu. Kieruję się zasadą, że człowiek jest najlepszą
inwestycją i każdą jedną inwestycję, która w tej gminie jest wykonywana, jest właśnie z
myślą o tym drugim człowieku wykonywana. Dlatego, wobec powyższego, wobec
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej, proszę Radę
o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, czyli tak naprawdę naszej wspólnej pracy za rok
2016 i udzielenia burmistrzowi absolutorium za rok 2016. Dziękuję bardzo.
5)Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2016r.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wszyscy obecni.
Uchwała została podjęta. ( Zał. nr 12)
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5) Przew. Rady Katarzyna Sowa przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016r .
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 13 głosów za. ( Zał. nr 13).
Przew. Rady pogratulowała Burmistrzowi i wręczyła kwiaty.
Także Kierownicy Jednostek Organizacyjnych złożyli gratulacje Panu Burmistrzowi, Pani Z-cy
burmistrza, Pani Skarbnik i także wręczyli kwiaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało -13 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. nr 14)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2030.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 13 głosów za. ( Zał. nr 15)
10.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
Pan Burmistrz - Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado w telegraficznym skrócie postaram się
przelecieć przez ten miesiąc między sesjami.
-09 maja gościliśmy studentów z Poznania i miałem dla nich wykład dotyczący
funkcjonowania małego samorządu na przykładzie gminy Lubniewice. To jest też to pokłosie
między innymi naszej współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i z tymi bardzo
dobrymi, pamiętacie państwo, warsztatami, które towarzyszyły przygotowaniu strategii
naszej gminy na lata 2014-20.
-10 maja w terenie spotkaliśmy się z zastępcą nadleśniczego Sulęcina w sprawie mostku,
który jest przy Rybakówce. Wiecie państwo, że on jest w bardzo złym technicznym stanie.
Zrobiliśmy oględziny na miejscu, ustaliliśmy, że mostek wymaga remontu, również
geodezyjnie ustaliliśmy, która część, jaka część mostku należy do nas, jaka część mostu
należy do Lasów Państwowych. Wychodzi mniej więcej 90 procent po stronie lasów i 10
procent po stronie gminy. W ślad za tym poprosiłem o to, żeby nadleśnictwo wzięło
przygotowanie jakby kosztorysu, czy propozycję na swoją stronę i dostaliśmy ofertę, nie do
odrzucenia, pół żartem pół serio, żeby ten mostek wyremontować w zależności pięćdziesiąt
do pięćdziesiąt. Mojej zgody na to nie będzie, oczywiście, jeśli mamy dziesięć procent
udziałów w nieruchomości to ja jestem na stanowisku, że 10 procent powinno być udziałów z
naszej strony. Tym bardziej, że słyszałem o tym, że nadleśnictwo planuje
w perspektywie czasowej tą drogą, wywózkę drzewa, że ta droga właśnie pozwoliłaby
między innymi tutaj nie kusić tych, którzy czasami próbują przejechać ciężkim samochodem
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z drzewami i czekamy na odpowiedź pana nadleśniczego, co na moją propozycję, bo zasada
zawsze działa w drugą stronę, jeśli gmina chce coś od Lasów Państwowych, no to wygląda to
trochę inaczej, a tutaj my mamy jakby iść na współpracę, bo generalny dyrektor powiedział,
że zachęcał Lasy Państwowe, nadleśnictwa żeby z miastami, z urzędami, z gminami robić
inwestycje w modelu partnerstwa pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. My możemy robić wtedy,
kiedy mamy jakby wspólny interes i wspólną nieruchomość, ale w nieruchomości, która jest
w prawie, że w całości Lasów Państwowych, z lasami i z ich budżetem, no myślę, że śmiało
można byłoby tutaj powiedzieć, że lasy, nic by się im nie stało, gdyby taką inwestycję
wykonali sami. Jeśli nie dojdzie do skutku tutaj ta nasza rozmowa, to gmina ze swojej strony
po prostu zamknie ten mostek, ewentualnie ostrzeże przed wchodzeniem, że jest
niebezpieczeństwo i ja tutaj nie mam sumienia żeby iść do pani skarbnik i mówić, żeby pani
skarbnik dała pięćdziesiąt procent, tym bardziej, że ze wstępnych ustaleń wynika, że remont
raczej nie wchodzi w grę. Tam należałoby wbudować przepust betonowy.
Koszt tak bardzo lekko licząc to jest minimum sto tysięcy złotych, więc my tutaj mówimy
o pięćdziesięciu tysiącach, które tak naprawdę byłyby sfinansowaniem potencjalnie drogi
wywozu z lasów, no może też oczywiście jakąś ścieżką turystyczną, ale w pierwszej kolejności
na pewno korzystałyby z tego mostku lasy. Czekamy tutaj na informację.
-11 maja mieliśmy w Lubniewicach spotkanie burmistrz Fridland, burmistrz Najsie, burmistrz
Ejchart z Sulęcina, ta współpraca jest naprawdę z naszą gminą bardzo owocna. Mówiłem
państwu, informowałem, że zmienił się burmistrz w Schöneiche, poprzedni burmistrz
abdykował, trzy lata przed końcem kadencji, jest nowy burmistrz bardzo pozytywnie
nastawiony na współpracę z nami, 21 czerwca będziemy gościć tutaj w Lubniewicach
wszystkich pracowników urzędu. Po raz pierwszy jest taka wizytacja 51 osób do nas
przyjedzie. Udajemy się na wspólny spacer po Lubniewicach i na obiad, jest to również taka
uroczystość, taka wizyta w ramach 25 –lecia współpracy naszej, bo 25 lat temu nasze gminy
podpisały umowę o partnerskiej współpracy i w ramach tej partnerskiej współpracy
podejmować będziemy kilka działań w tym roku również, pewnie takie zaproszenie wypłynie
bo już o tym byłem informowany na razie ustnie, będziecie państwo również zapraszani
żebyśmy w sierpniu, dokładnie nie pamiętam którego sierpnia wybrali się do naszej gminy na
taki piknik, piknik i myślę, że to będzie taki powrót do dobrych tradycji, które miały miejsce
w naszej gminie bo ta współpraca faktycznie kiedyś była bardzo, bardzo, intensywna,
oczywiście czasy się zmieniły, ale myślę, że relacje dobro-sąsiedzkie zawsze powinny być,
leżeć nam na sercu.
-15 maja mieliśmy spotkanie takie okołofestiwalowe z przedstawicielami firmy Polpharma
z panem profesorem Izdebskim. Mieliśmy również taką małą konferencję dla mediów, ogrom
pracy przy tym festiwalu, ja też myślę, że jest to taka ogromna szansa do tego żebyśmy byli
wymieniani jednym tchem między innymi z festiwalem, który się dzieje w Łagowie. On już
ma swoją tradycję, ale kiedyś też ktoś zaczynał ten festiwal, więc myślę, że to co zaczniemy
będzie kontynuowane i będzie naprawdę powodowało, że Lubniewice będą na nowo
wymieniane w roli miejsca, które nie tylko jest ciekawe turystycznie, ale również potrafi
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zaoferować naprawdę ciekawe wydarzenia kulturalne. Bo „Sandacz” jest wydarzeniem
o innych charakterze, ten festiwal ma być wydarzeniem o innym charakterze, bardziej
ambitnym charakterze i mam nadzieję, że tak się właśnie zadzieje i że w tym roku
spowodujemy, że nadamy nowy charakter również naszej przestrzeni miejskiej.
-17 maja mieliśmy odbiór boiska i mogliście państwo przeczytać, że wykonawca nie
zauważył, że jednej studzienki brakuje. Faktycznie nastąpiło takie nieporozumienie
w postaci tego, że jedna firma była demontującą firmą poprzednie boisko, stare i kierownik
budowy nie zauważył, że jedna ze studzienek odprowadzająca wodę została przysypana
przez poprzedników, właśnie przez tę firmę rozbierającą i później już nie została wykonana,
ale usterka została wyłapana podczas odbioru technicznego boiska. W dwa dni bodajże
została wykonana ta studzienka. Jakby nie wykonana, bo ona była, tylko przysypana i nie
odtworzona, o tak to należy powiedzieć i mieliśmy jeszcze też jedną wadę, która rzekomo
była przy odbiorze technicznym usunięta, ale po deszczach okazało się, że nie była.
Mianowicie na jednym z łuków było siedem milimetrów za mało tego materiału czerwonego,
poliestr? W każdym razie tej czerwonej warstwy, więc również tutaj nastąpiła poprawka. Na
dzień dzisiejszy ten kolor, który jest troszeczkę jaśniejszy od tego, że ta bieżnia już ma około
miesiąca, ale po miesiącu czasu już te dwa kolory powinny być te same, dlatego, że jest tutaj
użyty ten sam materiał, ale tak jak powiedziałem, nie chcieliśmy dopuszczać do sytuacji
w której my też słyszeliśmy takie jakby tłumaczenia od wykonawcy, już po pierwsze są
normy, które dopuszczają cztery milimetry wahnięć na każdym stadionie i nawet ja z takiej
czystej ciekawości oglądałem zdjęcia największych stadionów lekkoatletycznych w Polsce,
faktycznie jest tak, że po ulewnych deszczach woda, która spływa naturalnie ona spływa,
natomiast są gdzieś tam kałuże w tych niewielkich zagłębieniach, które naturalnie później
w przeciągu dwóch godzin wyparowują. I to jest dopuszczalnie faktycznie, można poczytać
w normach, cztery milimetry, tu było siedem milimetrów i to było niedopuszczalne
w związku z tym wezwaliśmy do usunięcia tej usterki. To ma boisko służyć przez lata. I ta
usterka została usunięta, innych usterek nie zauważyliśmy, oczywiście boisko jest objęte
gwarancją, nie pamiętam czy nie 48 miesięczną nawet, więc mam nadzieję, że przy
normalnym korzystaniu nie będziemy musieli gdzieś tam boiska zamykać z powodu złego
wykonania, bo inspektorzy byli przy zdecydowanej większości zamykania etapów i
podbudowy i właśnie kładzenia trawy i tak dalej, więc wierzę, że to boisko jest naprawdę
dobrze wykonane i będzie nam przez lata służyć.
-23 maja odbyło się w Słońsku walne zebranie członków naszego stowarzyszenia Pro Europa
Viadrina, gdzie jestem wiceprzewodniczącym zarządu. Dostaliśmy absolutorium, tak jak
tutaj, praca nasza była podsumowana. Tylko przypomnę, że jest to ważne stowarzyszenie, bo
dzięki temu stowarzyszeniu małe projekty są realizowane, ale również teraz mamy przed
sobą ten projekt, który będzie oceniany 11- 12 lipca, czyli rynek, zejścia do jeziora, park
miłości, połączenie Parku Miłości z ulicą Gorzowską. Bardzo ważne pomosty dwa widokowe
nad jednym i drugim jeziorem, bardzo ważny projekt, ogromna konkurencja wniosków na
dwa razy większą kwotę, zobaczymy, będę, mam nadzieję, tam godnie reprezentował nas
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i przekonywał wszystkich żeby ten projekt uzyskał aprobatę i dofinansowanie, w lipcu będę
państwa informował.
-24 maja mieliśmy u nas debatę o bezpieczeństwie. Bardzo zadowoleni byli przede wszystkim
przedstawiciele policji, bo frekwencja była bardzo dobra. Ja dziękuję kierownikom
szczególnie za znalezienie czasu, radnym którzy byli i na przyszłość naprawdę zachęcałbym
żebyście państwo uczestniczyli w tych spotkaniach bo one są bardzo praktycznymi
spotkaniami, na których można się dowiedzieć w jaki sposób można zgłaszać tak zwane
uprzykrzające mieszkańcom wybryki, przeróżnej maści od picia alkoholu przez akty
wandalizmu, nie trzeba dzwonić na numer 997, czy 112, wystarczy wejść na mapę zagrożeń,
na przykład ja też tu podpowiadam już kiedyś o tym mówiłem i można zgłosić taką sytuację,
która się powtarza albo która miała miejsce, a jeśli państwo nie chcecie ujawniać swoich
danych personalnych, jest to możliwe do zrobienia całkowicie anonimowo. Ja do tego
zachęcam, ale właśnie mówię o takich praktycznych rzeczach, więc mam taką prośbę na
przyszły rok, bo na pewno taka debata będzie powtórzona, żebyście państwo chętnie w tej
debacie uczestniczyli. Ja mam stu procentową świadomość, że jest dom, jest rodzina, są
dzieci, są obowiązki, ale być może w przyszłym roku uda się znaleźć jeszcze większą ilość
z państwa radnych, w tym roku było prawie połowa, pięciu albo sześciu, jedna trzecia. Była
też zmiana terminu, ja tylko sygnalizuję, nikogo nie obwiniam tylko mówię, że warto na tych
spotkaniach brać udział bo naprawdę one są możliwością takiego przedyskutowania
tematów również z policją i wiem też, że zawsze te debaty mają takie bardzo pozytywne
oddźwięk bo zgłaszane problemy są rejestrowane i Komenda Powiatowa jest rozliczana
z tych problemów zgłaszanych przez mieszkańców, przez Komendanta Wojewódzkiego. Bo
jeśli pada informacja, że gdzieś na jakimś odcinku przydały by się patrole, bo na przykład
kierowcy jeżdżą szybciej, łamią prędkość, naprawdę to działa. I dlatego mówię, że to jest
warte, są te spotkania żeby na nich uczestniczyć, takie spotkanie miało miejsce.
- 26 maja mieliśmy spotkanie w Rogach. Tutaj przyjmowaliśmy uchwałę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w spotkaniu brała udział pani Zofia Cytryna, urbanistka
w tym zakresie, pracująca razem z nami, pracownicy urzędu pan Gatzka i pani Kozakiewicz,
a po stronie Lasów Państwowych pan Ługowicz i pan Zych. Odbyliśmy, myślę, że bardzo
konstruktywne spotkanie, mam nadzieję, że wnioski będą wyciągnięte i po prostu będziemy
nad tym planem pracować, a nie będzie takich sytuacji jakie miały miejsce chociażby
z planem związanym z jeziorem Lubiąż, gdzie tam zdanie zmieniane było przez różne strony
setki razy i spowodowało to, że plan był przyjmowany prawie po dziesięciu latach. Doskonale
pamiętacie jeszcze, radni kadencji 2006-2010, że zaczynaliście pracę, a dopiero przed dwoma
laty ten plan zatwierdzaliśmy. Mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Stąd też
konieczność takich spotkań, jakie tutaj miały miejsce.
-26 maja odwiedzili nas studenci z Niemiec. Też prosili mnie o taki wykład dotyczący
funkcjonowania małego samorządu na pograniczu polsko - niemieckiego, było to miłe
spotkanie i też pokazujące jak różnie postrzegana jest rzeczywistość chociażby dzisiejszych
relacji geopolitycznych przez Polaków i przez Niemców. Przez Niemców, którzy śmiało to
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mogę powiedzieć muszę znajdywać wytłumaczenie swojej tolerancji, swojego podejścia do
multi - kulti, a z drugiej strony też niestety zarzucania nam Polakom pewnych
ksenofobicznych nastawień w stosunku chociażby do tego dzisiaj gorącego bardzo tematu bo
oczywiście był poruszony w jednym z pytań dotyczącym przyjmowania uchodźców. Ja
wyraziłem swoją opinię, również jako burmistrz, jako Polak no i tutaj jakby nie ma
zrozumienia, dlaczego my nie przyjmujemy. No to ja też zadawałem pytanie wy jesteście
otwarci, a na dzień dzisiejszy boicie się wychodzić na ulicę, więc tu trzeba sobie zadać
pytanie w którym kierunku zmierza ta młoda Europa. Bo to byli młodzi ludzie.
-29 maja miałem spotkanie z panem posłem Tomaszem Kucharskim, była poruszana sprawa
połączeń komunikacyjnych, autobusowych wielokrotnie podnoszona przez mieszkańców,
między innymi też takie prośby dotarły do pana posła żebyśmy wspólnie spotkali i zaczerpnął
informacji, ja mu mówiłem, że oczywiście Polskie Koleje Samochodowe, Komunikacja
Samochodowa są otwarte na to żeby połączeń było bardzo dużo tylko, żeby one były
finansowane z samorządu. Więc tutaj często mieszkańcy starsi zwracają się do nas z
informacją, że gdzieś problem jest z dojazdami jeśli chodzi o autobusy w godzinach
popołudniowych powrót od lekarza, oczywiście sformułowaliśmy wspólne wnioski i ten
temat zostanie postawiony u prezesa PKS, natomiast ja tak jak powiedziałem panu posłowi
myśmy wielokrotnie i z interpelacji radnych i mówię mieszkańcy przychodzili w tych
sprawach, ja wielokrotnie interweniowałem, efekt jest taki, że słyszę, że przedsiębiorstwo
musi generować dochód, bo jest spółką, że tak zwane nierentowne, połączenia są wycinane,
być może się coś uda poprzesuwać z godzinami, ale tutaj też bym żadnych raczej nadziei z
tym nie wiązał, natomiast cieszy taka postawa, że do wyborów parlamentarnych jest jeszcze
prawie trzy lata, a tutaj mimo wszystko zgłaszana jest sprawa i poseł przyjeżdża,
interweniuje, pyta. To jest cenne.
-02 czerwca byłem w naszej gminie przy Najsie baj Berlin dostaliśmy jeszcze kilka pytań z tak
zwanego sekretariatu wspólnego dotyczącego naszego projektu złożonego w Inter rek, czyli
rewitalizacja runku, parki miłości. Mieliśmy kilka pytań, musiałem jechać, wyjaśniać, jest to
wyjaśnione, pytania, odpowiedzi zostały przesłane do sekretariatu.
-06 czerwca czyli dokładnie wczoraj byłem w Radio Go w gorzowskim radiu i i rozmawialiśmy
o festiwalu, który będzie miał miejsce za miesiąc czasu dokładnie bo siódmego lipca,
pierwszy dzwonek zadzwoni. Jeszcze z takich informacji, które warto przekazać i chciałem
przekazać to jest to, że auto strażackie już jest wybrane, już jest po przetargu. Najpóźniej
mają samochody dotrzeć trzydziestego września, chcemy połączyć, to już mówiłem, to
dotarcie samochodu z zawodami strażackimi, z obchodami 70-lecia, planowaliśmy wstępnie
na czerwiec, ale my w urzędzie już nie mamy kompletnie żadnych mocy przerobowych i nie
jesteśmy w stanie kolejnej nawet może powiedziałbym niewielkiej imprezy, ale nie jesteśmy
w stanie jej obrobić, stąd rozmawialiśmy o wrześniu i to jest chyba taki dobry termin, gdzie
już na spokojnie po tych wszystkich wydarzeniach wakacyjnych będziemy mogli poświętować
70-lecie OSP i też ten nowy samochód ochrzcić, być może nadać mu imię, rozbić jakąś
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butelkę z bezalkoholowym trunkiem o karoserie oczywiście. Z mojej strony to tyle, jeśli będą
jakieś pytania w interpelacjach to oczywiście możecie państwo dopytywać. Dziękuję bardzo.
11.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
Przew. Rady - GOK w L-cach zaprasza Radnych na podsumowanie roku artystycznego „ Na
artystycznej fali” 08 czerwca czyli jutro o godz. 17.00 i 09 czerwca o godz. 18.00 wystawa
plastyczna i koncert.
Przew. Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pana J.
w sprawie nieudzielenia przez Kier. ZGK promesy na przyłącze wodociągowe do działki Nr
188/8 położonej na Os. Suszyce w Lubniewicach. Skargę kieruje do rozpatrzenia Komisji
Rewizyjnej. ( Zał. nr 16)
12.Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punków porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła XXVIII
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach o godz. 17.20.

Protokołowała:
St. Żuk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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