PROTOKOŁ
Z przebiegu XXXVII zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
Dnia 22 marca 2018r.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 11 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. 13.00 wypowiadając sława
„Otwieram XXXVII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 11 radnych, wobec czego rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Kuzajewska-Moskwa Małgorzata
Matczak Przemysław
Stein Henryk

Przew. Rady - Porządek obrad dzisiejszej sesji wszyscy otrzymali. Na wspólnym posiedzeniu komisji
w dniu 19.03.2018 przyjęto wniosek o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad punktu 8 dot.
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne w związku z potrzebą wyjaśnienia przebiegu linii wodociągowej wzdłuż działki Nr 46/3.
Przew. Rady - O głos w tym temacie prosi Pani Sekretarz Gminy.
Sekretarz Gminy Lidia Jagiełło -Wyjaśniliśmy kwestię tych sieci, które przebiegają przez teren tej
działki i jest tak rzeczywiście, sieć wodociągowa przebiega, ale po konsultacji z mecenasem
rekomendujemy wprowadzenie z powrotem tego punktu pod obrady, ponieważ możemy sprzedać tę
działkę z zapisem o ustanowieniu służebności przesyłu, nieodpłatnym. To się znajdzie w ogłoszeniu
o sprzedaży działki, po czym znajdzie się też ten zapis w umowie. Także my rekomendujemy, żeby ten
punkt z powrotem wprowadzić. Wydzielanie działki z samą siecią byłoby niezasadne, bo przede
wszystkim nie możemy wydzielić działki, która nie będzie miała potem dostępu do drogi publicznej.
Gdybyśmy wydzielili tę małą działkę, tak jak pamiętamy, gdzie byłaby ta sieć, to ta duża działka nie
miałaby dostępu i już w ogóle straciłaby na wartości.
Przew. Rady poddała pod głosowanie wniosek o nie wycofywanie punktu 8 z porządku obrad.
Przeciw wycofaniu tego punktu z porządku obrad głosowało – 11 radnych.
Punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne -dz. Nr 46/3 zostaje w porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Informacja o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
3. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

2018-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska
Gminy Lubniewice” w okresie 2014-2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
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komunalne -dz. Nr 191/2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne -dz. Nr 179/8.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne -dz. Nr 46/3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne -dz. Nr 47/2.
10.Podjecie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2018 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Ścieków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
16.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
17.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
18.Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 13.02.2018 r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty - 11 głosami.

Następnie poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.02.2018r.
Za przyjęciem protokołu głosowało – 10 radnych
Wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad. Informacja o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 roku.
Pytań do informacji nie było.
Przew. Rady - Uważam informację za przyjętą.( Zał. Nr 3)
Odnośnie pkt.3. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2017 roku.
Pytań i uwag do informacji nie było.
Przew. Rady - Uważam informację za przyjętą( Zał. Nr 4)
Pkt.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

2018-2020.
Kier. MGOPS E. Niwald przedstawiła projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały i programu nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta ( Zał. Nr 5)
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Odnośnie pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony
Środowiska Gminy Lubniewice” w okresie 2014-2017 roku.
Radny Komar –W związku z tym, że byłem przewodniczącym wspólnego posiedzenia komisji, to
padło tam pytanie do kierownika referatu inwestycji i proszę, jeśli jest taka możliwość
o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. To pytanie oczywiście dotyczyło mostku łączącego dwa brzegi
jeziora, czy jest on w jakimś planie rewitalizacji lub innym do ewentualnej naprawy czy remontu
w latach przyszłych.
Gatzka Waldemar Kier. Ref. Inwestycji- Tak, sprawdziliśmy, remont tego mostku miłości jest ujęty
w programie rewitalizacji.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 6)
Odnośnie pkt 6. porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie komunalne -dz. Nr 191/2.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 7)
Odnośnie pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne -dz. Nr 179/8.
Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 8)
Pkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne -dz. Nr 46/3.
Uchwała została podjęta jednomyślnie, 11 głosów za. ( Zał. Nr 9)
Pkt 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne -dz. Nr 47/2.
Radny Białek –Ja chciałem się spytać, jeżeli można, ile wynosi koszt wyceny tej działki?
Pani Iza Dembińska - Koszt wyceny, to jest dwieście pięćdziesiąt złotych.
Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 10)
Pkt 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 11)
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Pkt 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2018 roku.
Za podjęciem uchwały głosowała – 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 12)
Pkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
Za podjęciem uchwały głosowało -11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 13)
Pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Radny Komar - załącznik do tej uchwały różni się od tego, który omawialiśmy na komisjach, brak jest
tej kolumny z liczbą mieszkańców.
Żuk St.– uchwała powinna być podjęta w takiej formie, w projekcie była podana ilość mieszkańców
dla zobrazowania jaka jest ilość mieszkańców w poszczególnych okręgach.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 14)
Pkt 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 15)
Pkt 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.

Uwag do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 16)
16.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
Pani Sekretarz - Chciałam tylko poinformować, że burmistrz niestety nie mógł dzisiaj być na sesji
z tego tytułu, że jest na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, związanym z realizacją naszego
wielkiego projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. Jest to spotkanie związane
z harmonogramem i finansami.
I prosił o przekazanie państwu, że za ten cały okres, sprawozdanie przekaże na kolejnej sesji.
Odnośnie pkt 17. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
Przew. Rady- Jako, że zbliżamy się do świąt, to chciałabym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia,
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wszystkim państwu tu obecnym i wszystkim pracownikom urzędu. Aby te święta były słoneczne
i ciepłe i żeby wreszcie nas ta zima, która za oknem nas straszy od samego rana, opuściła.
Otrzymujemy tutaj piękne kartki i życzenia od wszystkich. To jest akurat karta od starosty
sulęcińskiego i od przewodniczącego rady powiatu sulęcińskiego dla nas z życzeniami.
Chciałam także zaprosić w imieniu pana Burmistrza wszystkich, na Lubuskie spotkania z zabytkami.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca o godzinie 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury Pod Morwą.
Jest program, i jak ktoś chce się dowiedzieć szczegółów na ten temat, to zapraszam, mam folder.
Radna Tymusz - Z tej racji, że zbliża się wiosna i jest okres porządków, w Lubniewicach powinno być
ładnie, czysto. Tym bardziej, że my się już spotkaliśmy z taką sytuacją, że wydzierżawiliśmy
człowiekowi działkę, o którą sama osobiście pytałam, czy będzie utrzymywał porządek i mówił
twierdząco, że będzie utrzymywał porządek. Dlatego, że owa działka mieści się przy powiatowej
drodze, przy ulicy Spacerowej. Myśmy wydzierżawili ją dla pana Milko i na tej działce jest po prostu
bałagan. To jest już drugi rok. W tamtym roku myślałam, że musi mieć czas, żeby to jakoś ogarnął,
jeden rok, ale w tej chwili już jest drugi rok i nic nie jest robione. Ja mam zrobione zdjęcie, jeżeli ktoś
chce zobaczyć, w komórce. Są tam składowane maszyny rolnicze, rury, jakieś palety, jakieś różne
rzeczy, gdzie naprawdę brzydko to wygląda. To nie tylko ja widzę, ale przychodzą mieszkańcy
i w sumie mieszkańcy prosili mnie, żeby zgłosić tę sprawę. Także bardzo proszę, o zajęcie się tą
sytuacją.
Przewodnicząca – Widziałam, że już pan Gatzka zapisał tę sprawę.
Radny Komar -W otrzymanej informacji z pozyskanych środków za zeszły rok, widzę, że dostaliśmy
dotację na budowę placu zabaw w Jarnatowie. I termin realizacji do końca czerwca 2018 roku. Co
przez ten termin rozumiemy?
Pan Gatzka -Termin rozliczenia. To jest koniec czerwca.
Radny Komar- Czy to znaczy, że ten plac już do końca czerwca będzie stał w Jarnatowie?
Pan Gatzka -Tak. My po weekendzie ogłaszamy przetarg.
Radny Komar -Cieszę się bardzo.
Radny Białek -Mam takie pytanie, znaczy prośbę. Koło bloku w Gliśnie wisi konar akacji bardzo gruby.
I trzeba go jakoś zdjąć, bo nie daj Boże spadłby i może stać się nieszczęście. I jeszcze jedna sprawa.
Droga od cmentarza do Lubniewic, do oczyszczalni, to jest droga powiatowa. Na tej drodze
powiatowej są takie garby, one są już od lat i narastają. No i trzeba by było coś z tym zrobić, bo jechał
mieszkaniec i go naprawdę wyrzuciło aż na lewą stronę. Nie nasz mieszkaniec, oczywiście, bo my już
wiemy, gdzie to jest i zjeżdżamy na lewą stronę, a on jechał prawą stroną i go wyrzuciło na lewą
stronę, także proszę, żeby coś z tym zrobić.
Przew. Rady- Drugi raz pani radna Tymusz, a będzie to ostatni raz. Proszę wszystkie swoje
interpelacje składać w jedną całość i raz się wypowiadać.
Radna Tymusz -Przepraszam, przypomniało mi się. Chciałam zapytać, czy my coś możemy zrobić na
takie zagadnienie jak tutaj między panem J. a panią S. jest taka działka. Ta działka jest prywatna, tam
już rosną naprawdę słusznej wielkości drzewa, jest zarośnięta. Wszystkim dookoła to śmieci,
naprawdę, to jest raz, że zaśmieca, drugi raz, to wygląda strasznie brzydko. Czy my coś możemy? czy
my możemy chociaż wystosować jakąś prośbę do tego właściciela, żeby uprzątnął. Chodzi o wycięcie
tych krzaków.
Pani Sekretarz- To jest własność prywatna, ja miałam taką sytuację, gdzie też na posesji, zresztą
poruszaliśmy to na którejś sesji, na posesji prywatnej rosną drzewa, których gałęzie wchodzą w linię,
w sieć energetyczną i dzwoniłam w tej sprawie do energetyki, dzwoniłam do Zarządu Dróg, ponieważ
to jest, tak jakby na granicy. I z jednej i z drugiej strony otrzymałam odpowiedź, że to jest działka
prywatna i oni w to nie ingerują.
Radny Langowicz -Sprawę z tej grupy spraw niemożliwych, własność prywatna. W domu po pani K.
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sypie się już na chodnik szkło, tynki, wszystko po kolei i tamtędy podobno dzieci chodzą do szkoły,
jest to niebezpieczne po prostu. I czy nie można w jakiś sposób zmusić, żeby zrobić porządek? To też
jest prywatna własność.
Sekretarz Gminy -Właśnie w tym tygodniu wystosowaliśmy kolejne pismo do Inspektora Nadzoru
Budowlanego z informacją o tym, jak to wygląda, że obawiamy się, że komuś po prostu stanie się
krzywda. Czekamy na ruch z ich strony. Bo to tylko oni są organem, który może coś
w tym kierunku zadziałać.
Radny Langowicz -Cieszę się, że jednocześnie to zauważyli wszyscy.
Pani Sekretarz -Na komisjach mieliśmy zgłaszane dwa tematy. Jeden przez radnego Langowicza
dotyczył oznakowania posterunku Policji. Sprawdziliśmy to po komisji. Dwie tabliczki były, ale żeby
było rzeczywiście, naprawdę jak po sznurku trafić do naszego posterunku Policji, domówiliśmy jeszcze
dwie tabliczki, które zostaną zamontowane na rogu ulicy Osadników Wojskowych- Harcerska. I przed
samym skrętem na Ratuszową. Wydaje nam się, że to już wystarczy, już bardziej tego oznakować nie
możemy. Radna Tymusz zgłaszała kolejny raz problem autobusu PKS, który skręca w ulicę
Hubalczyków, skręcając wjeżdża na chodnik i tam na posianą trawę. Już kierownik Gatzka
kontaktował się z kierownictwem PKS-u. Mamy obietnicę, że więcej się już to nie zdarzy. Rzeczy takie,
które są w naszym zasięgu i które możemy zrobić od razu, naprawdę staramy się załatwiać to od ręki.
Są też takie rzeczy, które wymagają trochę więcej zabiegów z naszej strony.
Przew. Rady -Ja rozumiem, że radni chcą, żeby to się na sesjach nagrywało, ale jeżeli jest sprawa
taka newralgiczna, to proszę nie czekać do sesji, tylko po prostu zgłaszać do urzędu bezpośrednio
w tym samym dniu, w którym to się wydarza, bo czekanie do sesji i tylko to, że się nagra
w interpelacjach, to czasami tylko przeciąga czas.
Radna Tymusz - A propos właśnie tego niszczenia pobocza i chodnika na ulicy Hubalczyków, ja
osobiście chodziłam do pana kierowcy.
Przew. Rady -My to wiemy, bo pani Radna już nam to zgłaszała.
Radna Tymusz - Tak, i pomimo to były następne razy i zostało niszczone, więc ja postanowiłam
zgłosić właśnie do pani sekretarz, do pana burmistrza, żeby była sprawa rozwiązana.
Przew. Rady -No dlatego mówię, że tutaj już nie ma co, jeżeli skutków nie przynosi proszenie
kierowcy, to zgłasza się od razu, nawet nie trzeba czekać do sesji czy do komisji, tylko zgłaszać od razu
do urzędu. Urząd, jeżeli, tak jak tutaj pani sekretarz wspomniała słusznie, jeżeli ma możliwość taką,
żeby sprawę załatwić niezwłocznie, to ją załatwia i nie czeka.
Pkt 18.Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła XXXVII zwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz. 13.45.
Protokołowała
St. Żuk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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