PROTOKOŁ
Z przebiegu XLI zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
Dnia 21 czerwca 2018r.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 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 XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 12 radnych, wobec czego rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Radny nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Matczak Przemysław
Sanocka Beata
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
-przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
3. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY.
4. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.(dz.
396/1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
położonej w Jarnatowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego
Gminy Lubniewice na 2019 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
15.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
16.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
1)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania
burmistrza Lubniewic z wykonania budżetu za 2017 rok.
2)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia burmistrzowi Lubniewic
absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.,
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 2017r.,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice za 2017r.
6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic z tytułu wykonania budżetu za 2017r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic
18.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.

19.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
20.Zakończenie obrad.
Następnie Przew. Rady poprosiła o przyjęcie protokołów z sesji:
z dnia 26.04.2018r.
Uwag nie zgłoszono, za przyjęciem głosowało 12 radnych.
Protokół z dnia 22.05.2018r.
Za przyjęciem głosowało – 12 radnych
oraz protokół z dnia 06.06.2018r.
Także uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem protokołu głosowało -12 radnych
Przew. Rady -Realizujemy porządek obrad.
Pkt 2. Porządku obrad. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
Do oceny zasobów pomocy społecznej przedstawionej przez MGOPS-uwag nie było.
Przew. Rady- Uważam ocenę za przyjętą.( Zał. Nr 3)
Pkt 3. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY.
Do informacji na temat działalności Spółdzielni Socjalnej nie było pytań.
Przew. Rady -Uważam informację za przyjętą. ( Zał. Nr 4)
Pkt 4. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
Do informacji dotyczącej przygotowania gminy do sezonu turystycznego uwag nie było.
Przew. Rady - Uważam informację za przyjętą. ( Zał. Nr 5)

Pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
Radni uwag nie zgłosili.
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 12 głosów za. ( Zał. Nr 6)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewic.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 7)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
(dz. 396/1).
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania. ( Zał. Nr 8)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
położonej w Jarnatowie.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. ( Zał. Nr 9)
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie-12 głosów za. ( Zał. Nr 10)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego
Gminy Lubniewice na 2019 rok.
Uwag Radni nie zgłosili.
Za podjęciem uchwały głosowało – 6 radnych.
Wstrzymało się od głosowania -2 radnych,
Przeciw było – 4 radnych.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 11)
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie -12 głosami za.( Zał. Nr 12)
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Za podjęciem uchwały głosowało -11 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 13)
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie -12 głosami za.( Zał. Nr 14)
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało -11 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 15)
15.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
Uwag Radni nie zgłosili.
Za podjęciem uchwały głosowało -11 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta. ( Zał. Nr 16)

16.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
1) Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza
Lubniewic z wykonania budżetu za 2017 rok.- ( Zał. Nr 17)
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie udzielenia burmistrzowi
Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2017r., przedstawiła Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej. ( Zał. Nr 18)
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 2017r., ( Zał. Nr 19)
4) Dyskusja,- w dyskusji nikt nie zabrał głosu.
5) Przew. Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy

Lubniewice za 2017r.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Uchwała wraz ze sprawozdaniem została podjęta jednomyślnie-12 głosami. ( Zał. Nr 20)
6) Przew. Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Lubniewic
z tytułu wykonania budżetu za 2017r.
Burmistrz –Szanowni Radni, Kierownicy Jednostek, Sołtysi, mieszkańców nie ma, znaczy jesteście
mieszkańcami, ale gości specjalnych nie mamy. W tym roku moje przedabsolutoryjne wystąpienie będzie
troszeczkę inne, chociażby sama forma, że stoję, jest inna. Przed chwilą przytaczana była uchwała Regionalnej
Izby Obrachunkowej, opinia Komisji Rewizyjnej, pani skarbnik, przytoczone zostały dane, które wskazują, że
założony przez nas w 2017 roku budżet, plan budżetowy, został niemalże w całości wykonany i przytaczanie po
raz kolejny cyfr, które państwo macie przed sobą, które analizowaliście pewnie, uważam, że nie ma większego
znaczenia. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych mój tato stracił pracę w Ursusie, ciężar finansowej
odpowiedzialności spoczął na barkach mojej mamy. Doskonale pamiętam, jak dwoiła się i troiła, udzielając po
nocach korepetycji, aby trójka dzieci miała, co zjeść i w co się ubrać. I nie ma w tej historii, myślę, że doskonale
wiecie, żadnej przesady, bo w podobnej sytuacji znajdowało się tysiące polskich rodzin w czasie transformacji,
w czasie tego przechodzenia w nowy ustrój, z socjalizmu w kapitalizm. Była to sytuacja, w której myślę, że
większość polskich rodzin się znalazła. A dlaczego przytaczam ten fakt? Budżet domowy i zasady
gospodarowania nim rządzą się bardzo podobnymi prawami, takimi, jak rządzi się budżet gminy. Jeśli mamy
określone dochody, to możemy mieć tylko i wyłącznie określone wydatki. Jeśli mamy zdolność kredytową, to
dobrze, żeby kredyty zaciągane były mądrze, zaciągane i przewidywalne. Mały budżet, to niestety nieustanne
podejmowanie decyzji, które zadanie wykonać. Oczywiście nie dyskutuje się z zadaniami zleconymi gminie
i priorytetowymi, takimi jak szkoły czy drogi, czy wodociągi. Są to rzeczy, które po prostu musimy wykonać, a w
tym budżecie zawsze zostaje parę złotych na to, żebyśmy sobie podyskutowali, na co je wydać. I tak się dzieje,
że niektóre po prostu muszą poczekać, na niektóre nie ma pieniędzy i to jest taka nieustanna walka i gonitwa za
tym, co jeszcze można zrobić, skąd można pozyskać środki, żeby po prostu poprawić byt naszym mieszkańcom.
Nasza gmina należy właśnie do tych gmin, w których aby spiąć budżet, a przy tym wykonać jeszcze część
inwestycji, należy stawać na przysłowiowej głowie i po prostu intensywniej chodzić za pieniędzmi na
upragnione inwestycje. W grudniu dwa tysiące dziesiątego roku obejmowałem urząd burmistrza Lubniewic.
Zadłużenie gminy wraz z innymi zobowiązaniami i naliczonymi karami sięgało około sześćdziesięciu dwóch
procent całego budżetu gminy. Nie chodzi mi teraz o to, żeby wracać do przeszłości i przypominać państwu,
w jakich warunkach finansowych rozpoczynałem swoją pracę. Nie chodzi mi również o to, żeby przypominać, że
groził nam program naprawczy albo i komisarz. Chodzi mi tylko o to, żeby przytoczona wcześniej historia
zobrazowała nam tło finansowych realiów i ilości pracy, którą musieliśmy wykonać, aby przy mocno
nadwyrężonym budżecie móc cokolwiek jeszcze inwestować. Podjąłem się wyzwania, właśnie tego biegania za
pieniędzmi i zmierzenia się z trudną sytuacją finansową gminy. Kredyt konsolidacyjny, wynegocjowane ratalne
spłaty zobowiązań kredytowych pozwoliły nam na realizację ważnych inwestycji, niemal niezauważalne
przejście do życia codziennego gminy. Oprócz finansów ważnym aspektem rozwoju każdej miejscowości jest
wizerunek danego miejsca. Niestety był on, delikatnie mówiąc, zły. Od 2011 roku o gminie ponownie zaczęto
pisać i mówić dobrze. Do dzisiaj w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich pisano
i mówiono o nas setki razy dobrze. Można w tym miejscu postawić pytanie, czy gminie potrzebne jest dobre
mówienie o niej. Podam tylko dwa przykłady. W roku dwa tysiące dwunastym ulicą Osadników jechał do Berlina
pewien człowiek, który przystanął, bo zaintrygowała go nasza Trzecia Wigilia Gminna. Dzisiaj ten człowiek
prowadzi w Rogach największą inwestycję w historii gminy. Inwestycję, która oddziaływać będzie na całą naszą
wspólnotę. Gdyby nie to małe integracyjne, ale i promocyjne wydarzenie, być może pałac podzielałby losy tego
lubniewickiego. W roku 2016 między innymi w Lubniewicach kręcono film „Sztuka kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej”. W lutym roku obecny właściciel jednego z lubniewickich marketów poinformował mnie, że zarząd
znanej sieci postanowił dać zielone światło inwestycji właśnie po obejrzeniu wspomnianego filmu. Nie muszę
nikogo przekonywać, że ta inwestycja zdecydowanie poszerzyła możliwości zakupowe mieszkańców,
szczególnie starszych, dbających o każdy grosz swojego budżetu. Wierzę, a nawet jestem pewien, że tak zwane
dobre mówienie, budowanie pozytywnego wizerunku przełoży się na kolejnych inwestorów, którzy wpłyną na
poprawę życia naszych mieszkańców. Cel dania naszej małej ojczyźnie drugiej szansy poprzez zwiększenie
rozpoznawalności oraz pokazanie walorów tego wyjątkowego miejsca został zrealizowany, co nie oznacza, że
prace tym zakresie należy zakończyć. Warto dodać, że Lubniewice, ale i nasza gmina mają ogromny potencjał.

W dzisiejszym świecie, w którym każdy samorząd chce zaistnieć i ściągnąć do siebie czy to turystów, czy nowych
mieszkańców, czy w inwestorów inwestuje się spore środki na szeroko rozumianą reklamę, przy okazji
prześcigając się w coraz to nowszych inicjatywach. Nakłady na reklamę, te opłacone w telewizji bądź innych
mediach, to po prostu ogromne kwoty. Gdybyśmy chcieli ulokować Lubniewice w produkcji kinowej, którą tylko
w kinie obejrzało około dwa miliony osób, minimalny koszt za taką usługę to pół miliona złotych. Takimi
kwotami nie dysponowaliśmy i nie dysponujemy. Pokazać Lubniewice Polsce, powiedzieć
o tym pięknym miejscu jak największej liczbie naszych rodaków, to było moje marzenie.
Z efektów tej pracy jestem zadowolony. W tym sensie mój projekt jako samorządowca symbolicznie się
zrealizował. Jak państwo wiecie, na początku tego roku przyszło na świat moje najmłodsze dziecko, córeczka.
To między innymi jej pojawienie się postawiło przede mną kolejne wyzwania. Pragnę realizować się jako ojciec,
ale i głowa rodziny. Samorząd to życie na pełnej petardzie. To praca satysfakcjonująca, ale izolująca trochę od
rodziny, czego doświadczałem. To praca tak naprawdę na dyżurze. Chciałbym się zaangażować bardziej,
zarówno w ekonomiczny status mojej rodziny, jak i wzmocnić więzi, które szczególnie po pierwszej kadencji
zostały mocno nadszarpnięte. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których zdecydowałem się, że w roku
2018 zakończę moją pracę na stanowisku burmistrza. Jestem przekonany, że jeszcze wiele moglibyśmy
wspólnie osiągnąć: drogi, jestem przekonany, że i stację paliw, wierzę, że i w dłuższej perspektywie uzdrowisko.
Wczoraj z rąk lubuskiego wojewody, Władysława Dajczaka, odebrałem jedno z najwyższych państwowych
odznaczeń, odznaczeń za lata solidnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Tak jak pisałem na Facebooku,
absolutnie nie czuję się uzurpatorem tego medalu, uważam, że ten medal zostanie tutaj w ratuszu, a nie będzie
wisiał gdzieś tam w mojej gablocie, bo wszystkie sukcesy, te, które odnosiliśmy, odnosiliśmy je wspólnie.
Starałem się to na każdym kroku podkreślać, nie bijąc w ten sposób piany ani piaru, ani politycznego
potencjału, bo mnie on po prostu nigdy nie interesował. Zawsze starałem się mówić, że to co robię, robię
z pasją, z oddaniem, a wynik wyborów i tak naprawdę polityka jest dla mnie drugorzędna, nawet trzeciorzędna.
I chciałbym z tego miejsca podziękować tym wszystkim, którzy w tym boju o lepsze jutro gminy Lubniewice
mnie wspierali. Z każdym rokiem pracy w ratuszu nabierałem przekonania, że bez zgranego zespołu, z którym
się lata docierałem, bez zaangażowanych współpracowników, bez bardzo dobrze zrealizowanych zadań
w jednostkach pomocniczych, nasze małe i większe sukcesy nie byłyby możliwe. Dziękuję współpracownikom
i kierownikom jednostek. Dziękuję radnym za możliwość realizowania większości planów, szczególnie dziękuję
tym, którzy zadawali konstruktywne pytania i brali czynny udział w podejmowanych decyzjach. Dziękuję
sołtysom, którzy nie zawsze załatwiali to, co mogli załatwić, ale zawsze walczyli o poprawę życia swoich
mieszkańców. Dziękuję wszystkim służbom: OSP Lubniewice, WOPR Lubniewice, policji, straży pożarnej Sulęcin.
Praca z Wami to zaszczyt. Dziękuję bardzo stowarzyszeniom. Jesteście apolityczną częścią aktywną naszego
społeczeństwa. Dziękuję za to, że nigdy się na was nie zawiodłem. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy
niezależnie od przekonań wspierali nasze działania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że
zewnętrzne fundusze trafiły do kasy gminy. Pani marszałek, panu wojewodzie, staroście sulęcińskiemu,
dyrektorowi Euroregionu, KOWRowi, wszystkim sponsorom, którzy wspierali i wspierają nasze lokalne imprezy.
Wszystkim dziennikarzom, którzy napisali mnóstwo i powiedzieli mnóstwo dobrych słów
o naszej małej ojczyźnie. Na koniec dziękuję osobie, której musiałbym poświęcić co najmniej tyle czasu, ile mnie
państwo słuchacie: mojej żonie, mojemu największemu wsparciu, skromnej, wyrozumiałej, szarej eminencji
mojego życia. Absolutorium zostawiam w państwa gestii, natomiast zapewniam, że Lubniewice będą
zostawione w dobrym stanie, a szeroką analizę finansową przedstawię na koniec mojej kadencji. Mam również
ogromną nadzieję, że ci, co przyjdą po mnie, podniosą poprzeczkę jeszcze wyżej. Tego życzę sobie, tego życzę
Lubniewicom i wszystkim wam. Dziękuję.
Pytań i uwag nie było.
Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lubniewic za 2017r.
Uchwała została podjęta jednomyślnie –12 głosów za. ( Zał. Nr 21)
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała została podjęta- 12 głosami za. ( Zał. Nr 22)
Pkt. 18.Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz- Sprawozdanie burmistrza Lubniewic za okres od 03 maja 2018 do 21 czerwca 2018 r.

Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado.
-03.05.2018 uroczystości obchodów 3 Maja, piękna uroczystość, szykujemy się do 11 listopada.
Prawdopodobnie obchodzić będziemy to święto, 100 rocznicę, dzień wcześniej, tak jesteśmy wstępnie
umówieni i z wojskiem, i z naszymi jednostkami, tak że dziękuję też za zaangażowanie wszystkich w tym
czasie.
-08.05.2018 spotykałem się z wojewodą. Dzisiaj efekt chociażby tych spotkań jest taki, że auto pod WOPRem stoi.
-09.05.2018 byłem w Euroregionie razem z naszym burmistrzem Schoeneiche, złożyliśmy tam wspólny
projekt do EWT. W pierwszym naborze nam nie przeszedł wniosek na rewitalizację rynku i parku,
złożyliśmy teraz wspólnie z muzeum w Witnicy, browarnictwa, i z naszą gminą, która zamiar ma budować
piękny taki dom do edukacji ekologicznej.
-09.05.2018 miałem przyjemność odebrać podziękowania w bibliotece wojewódzkiej za wspieranie
biblioteki naszej publicznej. Tak naprawdę ja zawsze mówię, że wspierać trzeba, a wystarczy nie
przeszkadzać i to się sprawdza, i tak się dzieje. Pani kierownik świetnie sobie radzi w bibliotece naszej
publicznej.
-11.05.2018r. mieliśmy wizytę dzieci przedszkolnych z Niemiec. Bardzo piękna inicjatywa również przez
bibliotekę podjęta, pierwsza w naszej historii gminy, myślę, że nie ostatnia. Fantastyczna integracja dzieci
naszego przedszkola, dzieci z przedszkola z Schoeneiche, oby więcej takich inicjatyw.
-14.05.2018 podpisałem umowę na realizację przedszkola, naszą inwestycję.
-Od 15.05.2018r. odbyłem kilka spotkań z profesorem Izdebskim w związku z przygotowywanym
festiwalem, 6-8 lipca, na który serdecznie zapraszam.
Mniej więcej raz w miesiącu, raz na trzy tygodnie mam spotkania z komendantem naszej tutaj, naszym
powiatowym komendantem w sprawie funkcjonowania naszego posterunku w Lubniewicach. Zbieramy też
wszystkie bolączki mieszkańców i przekazywane są one na bieżąco komendantowi. Małymi krokami idzie to
wszystko do przodu. Tutaj też mam w informacji później dalej, jeśli chodzi o parkowanie wzdłuż ulicy Jana
Pawła i ulicy Osadników, przekażę dalej, przekażę później.
-24.05.2018r. również spotykałem się ze starostą w sprawie naszego schroniska młodzieżowego. Coraz
bardziej dojrzewamy do takiej decyzji wspólnie z panią dyrektor, która dzisiaj pełni funkcję dyrektora tego
schroniska, że funkcjonowanie pod skrzydłami starostwa po prostu jest dla nas mocno uciążliwe
i najnormalniej w świecie, patrząc finansowo, nieopłacalne. Więc pracujemy nad tym, analizujemy, czy
funkcjonowanie takiego schroniska samodzielnie, chociażby jak to funkcjonuje w Barlinku, czy nie będzie to
po prostu dla nas bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Także w tym temacie się spotykałem.
- 25.05.2018 widziałem się z dyrektorem PZW. Jak państwo wiecie, gmina dzierżawi jezioro i prawo do
rybactwa mamy my, więc rozmawialiśmy również o zasadach współpracy na przyszłość Polskiego Związku
Wędkarskiego z gospodarzem jeziora, czyli z gminą.
-27.05.2018r. maja brałem udział w oficjalnym otwarciu targów w Gliśnie. Jak zwykle piękna impreza,
w tym roku nie było tradycyjnie, bo nie popadało za dużo deszczu, nie było błota po kostki. Wszyscy
przyzwyczajeni do błota, w tym roku go nie było.
-28.05.2018r. maja byłem w urzędzie marszałkowskim. Tam też zawsze są jakieś sprawy do załatwienia
i w tym temacie się również spotykałem, realizacja inwestycji pod tytułem oczyszczalnia. Wiecie państwo,
że pieniądze właśnie, przekazane zostały od marszałka, więc co jakiś czas musimy zdawać sprawozdanie,
czy prace idą dobrze, w dobrym kierunku, czy chociażby część wskaźników takich jak kanalizacja, która się
buduje na osiedlu Leśnym, zostanie zrealizowana. -30.05.2018r. byłem gościem w TVP Gorzów, jak zwykle
chwaliłem naszą gminę.
-30.05.2018r. odbywał się gminny Dzień Dziecka. Bardzo fajnie zorganizowany, najpierw gorąco, a później
spadł deszcz, ale dzieci bawiły się bardzo dobrze.
-04.06.2018r. byłem na spotkaniu z konserwatorem zabytków. Rozmawialiśmy ogólnie o naszych
kościołach, ich sytuacjach i w kościele jarnatowskim, i kościele w L-cach. Tam będą już wydane decyzje
dosłownie na dniach, jeśli chodzi o potencjalne prace, które się mają odbyć.
-05.05.2018r. ponownie odbywało się spotkanie z komendantem powiatowym i z wszystkimi pracownikami
posterunku w Lubniewicach. Robiliśmy takie podsumowanie tych kilku miesięcy pracy, wyciągnięte były
wnioski, uwagi przekazane komendantowi przez mieszkańców. –
-08.06.2018r. byłem gościem Radio Zachód.
-14.06.2018r. miał miejsce piknik ekologiczny CZG-12.
-14.06.2018r.ponownie spotkania z policjantami.
-15.06.2018r. odbyła się piękna inicjatywa, Konwent Kierowników MGOPS u nas w Lubniewicach. Wziąłem
udział krótki w tym spotkaniu, dzieląc się doświadczeniami ekonomii społecznej, tym, jak funkcjonuje nasza

spółdzielnia socjalna, jakie są plusy takiej spółdzielni, jakie są minusy. Mam nadzieję, że w perspektywie
czasu przełoży się to, być może na powstanie kolejnej spółdzielni, chociażby teraz jest tworzona w Słońsku.
Tak jak państwu mówiłem na komisjach, na pewno są to dobre inicjatywy, w które trzeba wierzyć, na
pewno, które trzeba wspierać, ale od których też trzeba wymagać. To nie może być samopas, to nie może
być instytucja, która tylko dostaje pieniądze od gminy na konkretne zadania, a jakby ich nie realizuje. No
w naszym przypadku jest tak, że tak jak powiedziałem, przez braki kadrowe być może momentami było
wrażenie, że coś zostało zaniedbane, ale teraz, w ostatnich dwóch tygodniach prace zostały nadrobione
i wierzę, że i to koszenie w Lubniewicach, bo teraz szczególnie koszenie, i gdzieś w tych naszych ościennych
miejscowościach po prostu będzie się pojawiać od czasu do czasu.
-18.06.2018r. podpisywaliśmy z panią skarbnik umowy w Euroregionie na projekty miękkie, chociażby
Festiwal Wisłockiej, Sandacza, tak że trochę złotówek do kasy gminnej wpłynie.
-19.06.2018r. też mówiłem państwu przed komisjami, spotkałem się z wykonawcą, jeśli chodzi o toaletę na
rynek. No niestety jest ten problem z wykonawcami dzisiaj, więc przy najlepszych wiatrach, jak wszystko
dobrze pójdzie, oczywiście sama płyta rynku zostanie odnowiona, odbudowana, przywrócona do festiwalu,
natomiast de facto toaleta stanie prawdopodobnie dopiero na koniec lipca. No niestety tak dzisiaj
wyglądają wykonawcy, a niektórych prac nie mogliśmy wcześniej wykonywać, bo wykonawca jest
chociażby odpowiedzialny za zmianę organizacji ruchu. Nie mogliśmy zrobić wcześniej zmiany organizacji
ruchu przed wejściem wykonawcy. Dopiero się znalazł wykonawca, że tak powiem, całkiem, w cudzysłowie,
przypadkowy, bo robią w sam raz przepust na rzece Lubni, tutaj w kierunku Janie i stąd udało się tego
wykonawcę zainteresować pracami w Lubniewicach. W budżecie się mieścimy, więc mam nadzieję, że ta
inwestycja potrzebna zostanie zrealizowana.
-19.06.2018r. również walne zebranie w CZG-12 i może taką krótką garść informacji śmieciowych. Tak jak
państwu gdzieś tam mówiłem przy podwyżkach odpadów, sami państwo widzicie, co się dzieje. Płoną
składowiska w naszym kraju i nie płoną dlatego, że się zapalają, tylko po prostu płoną, bo prawdopodobnie
ktoś usuwa odpady, które mogą leżeć na składowisku do trzech lat. Mogły, bo teraz ustawodawca zmienia,
że mogą być składowane tylko rok, a po tych trzech latach opłata marszałkowska, o której też państwu
wielokrotnie mówiłem, która się składa również częściowo na nasze odpady komunalne i na ceny naszych
odpadów, na odpady, które leżą dłużej, drastycznie rośnie w górę, więc przechowywanie takich odpadów
się nie opłaca. Mamy ogromny problem w naszym kraju z odpadami komunalnymi i jeśli on nie zostanie
w trybie pilnym trzech lat rozwiązany, to ja myślę, że my będziemy za śmieci płacić jak za dobra luksusowe.
I to tak mówię znowu, że to nie jest żadne czarnowidztwo, tylko po prostu firmy zacierają ręce, bo to jest
złoty biznes. Ceny przyjmowania odpadów do chociażby tak zwanych odpadów pozostałości, które są po
sortowaniu, idą drastycznie w górę. Poszła cena znowu opłaty marszałkowskiej, jeśli chodzi o składowanie
odpadów powyżej sześciu megadżuli na składowiskach. Ta cena już chyba sięga za tonę około dwóch
tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam. Była kilkaset, teraz jest dwa tysiące złotych i wcześniej te odpady
bezproblemowo trafiały do spalarni. Spalarnie podnoszą znowu ceny odpadów, więc to takie jest błędne
koło. I teraz trwają bardzo intensywne rozmowy w CZG-12 z inwestorem, który miałby wybudować
instalację termicznego przetwarzania odpadów w Długoszynie. Biznesowo przedstawiała nam firma ze
Śląska, zresztą tam taki zakład funkcjonuje, przetwarzała nam, że bez problemu oni się zepną i na pewno
byłaby to gwarancja tego, że przez dłuższy czas cena odpadów na naszym składowisku w CZG nie uległaby
zmianie. Więc, pracujemy intensywnie nad tym tematem, bo widzicie państwo, jakie pokłosie ma to, co się
na rynku, pokłosie tych ustaw, tej ustawy przyjętej w dwa tysiące czternastym roku, jakie pokłosie jest na
rynku, jeśli chodzi o cenę odpadów. A tak naprawdę, cierpią na tym mieszkańcy, cierpimy na tym my, bo za
odpady płacimy coraz więcej. Ja tylko państwa chciałem jakby uspokoić, może to żadne pocieszenie, ale
miałem teraz spotkanie z jednym z dość dużych przedsiębiorców śmieciowych, więc nasza cena odpadów
na dzień dzisiejszy będzie ceną absolutnie normalną albo nawet niższą, po wyborach, zakończonych
wyborach w roku dwa tysiące osiemnastym. Bo wiele przetargów jest właśnie tak ustawiona, że do
wyborów, żeby mieszkańcy jakby mieli poczucie, że w śmieciach się nic nie wydarzyło. Ja państwu mówiłem
otwarcie, że to są trudne decyzje, ale trzeba je podejmować, a nie zbierać gdzieś tam sobie górkę długu na
kupce albo ewentualnie dopłacać z gminy. Po wyborach niestety nasza cena będzie ceną atrakcyjną lub
taką właśnie, jaką na rynku być powinno.
-20.06.2018r.tak jak już mówiłem, ten medal to dla państwa, dla nas wszystkich. I dzisiaj jeszcze właśnie
przekazany został samochód przez wojewodę. Pięćdziesiąt procent środków pochodzi z MSWiA,
pięćdziesiąt procent środków rada przyznała, burmistrz przekazał, więc mam nadzieję, że ten samochód
będzie na miejscu, ale nie będzie za często używany.
Jeśli chodzi o prace na oczyszczalni, idą pełną parą. Tam wszystko jest pod kontrolą, nie ma widoków na to,
że zostaną opóźnione. Podobnie z osiedlem Leśnym, tam jest termin do końca sierpnia, z tego co

pamiętam. Z tego też co rozmawiałem z wykonawcą, zostanie inwestycja zakończona wcześniej. Dzisiaj
również zakończył się konkurs na rehabilitację. Nie mamy jeszcze wyników, więc pewnie przez Facebook,
na stronie internetowej o rozstrzygnięciu poinformujemy.
I droga wojewódzka 136, między innymi to jedno z wielu spotkań z komendantem, z naszą policją tutaj
powiatową dotyczyło tego, że parkowanie wzdłuż drogi 136, jest po prostu niebezpieczne. I zaproponowały
nam drogi wojewódzkie tylko jeden wariant, mianowicie likwidację ścieżek rowerowych w centrum miasta
z możliwością utworzenia parkingu wzdłuż ulicy Osadników Wojskowych. Ja myślę, że nawet nie ma co
takiej koncepcji tutaj głosować i przedstawiać jej, ja zwracałem uwagę komendantowi, że niestety, jeśli nie
zwracanie uwagi, to dziś trzeba sięgać po mandatowanie, bo stojące samochody tam najnormalniej
w świecie po prostu stwarzają zagrożenie zdrowia i życia. Ta droga jest wąska, rowerzyści poruszają się
ścieżkami, a ja specjalnie to od dłuższego czasu obserwuję, że jeśli stoją samochody na wysokości tutaj
podjazdu przy Rusałce, troszeczkę niżej w kierunku Parku Miłości, to po prostu tam jest wąsko i samochody
mijające te po lewej stronie wjeżdżają na ścieżkę rowerową. Więc to stwarza zagrożenie, absolutnie tak
samo sytuacja dotyczy tutaj, niestety postoju czy zatrzymywania się, czy możliwości tylko postoju
w okolicach apteki, nikt się pod takim dokumentem nie podpisze. No i nie wiem, może kiedyś warto podjąć
jeszcze takie starania, a może się zmienią jakieś przepisy, ale na dzień dzisiejszy te uwarunkowania,
przebieg dróg, ich niestety techniczne parametry absolutnie nie pozwalają na to, żeby ten parking wzdłuż
drogi czy jednej, czy drugiej zorganizować. Dziękuję bardzo, jeśli są pytania oczywiście, to odpowiem.
K. Kisielewicz Sołtys wsi Glisno- Panie burmistrzu, ja korzystając z okazji, ponieważ akurat, pan był
usprawiedliwiony, na naszym festynie, ale dzielnie pana reprezentowały dwie panie, pani sekretarz i pani
Ola Górecka. I chciałam podziękować w imieniu swoim, rady sołeckiej oraz wszystkich członków
stowarzyszenia, organizatorów tego naszego XVI sportowego turnieju rodzinnego za to, że przez te kilka lat
pan zawsze nam fundował tę nagrodę główną. Dziękuję serdecznie. Chciałam z tego miejsca również
podziękować wszystkim radnym, którzy włączyli się w pomoc i ufundowanie nagrody od miejscowych
radnych. Również panu Romualdowi Jakubowskiemu dziękuję, który wsparł nas taką, formą sportową, bo
wspomógł nas w przeprowadzeniu konkurencji sportowych, bo akurat w tym roku nam zabrakło naszych
wspomagających, bo byli na biwakach z dziećmi. I dziękuję pani przewodniczącej gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych za to, że zawsze jakiś tam drobny zastrzyk mamy na tego typu
imprezy przyznawany. Dziękuję serdecznie.
Burmistrz -Pani sołtys, ja tylko mogę powiedzieć- dziękuję. Mówiłem w swoim absolutoryjnym
wystąpieniu, zresztą ja to podkreślam za każdym razem, że stowarzyszenia w tej gminie są taką siłą tego
społeczeństwa. Niestety martwi tylko fakt, że przewijają się te same osoby, że jest mało osób chętnych do
wspierania. Ja naprawdę podziwiam każdego mieszkańca, który w stowarzyszenie się angażuje, który,
podkreślam to, bez jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, mało tego, niejednokrotnie dokładając
pieniądze do paliwa, do amortyzacji samochodu po prostu angażuje się w te małe przedsięwzięcia. I ja tak
z własnego doświadczenia chyba jedno zdanie jeszcze tylko na koniec. Myślę, że państwo też
doświadczacie tego, że robi się to z pasji, dla satysfakcji, a nie dla wdzięczności, bo często trudno o tę
wdzięczność. Takim jesteśmy po prostu narodem, społeczeństwem, że łatwiej jest pokrytykować niż
podejść i powiedzieć dziękuję. Piękna impreza, dlatego mówię to celowo i świadomie, bo wiem, że takich
słów czasami brakuje. To są piękne naprawdę imprezy i tak się czasami zastanawiam, co by było, gdyby nie
było tych imprez, co by było, gdyby nie było Kartofla w Jarnatowie, co by było, gdyby nie było Śledzika, co
by było, gdyby właśnie nie było tego Pikniku Rodzinnego w Gliśnie. No byłaby taka bieda, taka po prostu
integracyjna bida. Spotykalibyśmy się dzisiaj być może tylko na ulicy, przy okazji wyniesienia śmieci,
wystawienia kubła, może przy okazji jakichś zakupów w tym czy w innym sklepie, ale tak naprawdę takiego
momentu, kiedy gdzieś człowiek sobie usiądzie przy stole i zamieni ze sobą słowo, byłoby trudno, gdyby nie
te okazje, nie te możliwości. Bo dzisiaj niestety świat oferuje przecież dużo ciekawsze rozwiązania. Jest
Internet, jest telewizja, można sobie posiedzieć, przełączać kanały, a tutaj z tą integracją jest często na
bakier. Dlatego tym bardziej, i pani, i też tym wszystkim, którzy się angażują w imprezy integracyjne,
bardzo serdecznie dziękuję.
Pkt.19.Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
Przew. Rady przedstawiła prośbę Rady Rodziców Przedszkola w Gliśnie o dofinansowanie wyjazdu dzieci na
wycieczkę.
Radni zaproponowali kwotę 500 zł.
Innych zapytań, interpelacji nie było.

20.Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punków porządku obrad Przew. Rady zamknęła XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Lubniewicach o godz. 17.40.
Protokołowała:
St. Żuk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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