Protokół
z przebiegu XLIV zwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 23 sierpnia 2018 r.

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 nr 2)

Wiceprzewodnicząca Rady Beata Sanocka otworzyła obrady o godz. 15.30, wypowiadając słowa:
„Otwieram XLIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach.”
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, w sesji bierze udział 11 radnych, wobec czego rada może podejmować
prawomocne uchwały.

Radni nieobecni:





Matczak Przemysław
Sowa Katarzyna
Stein Henryk
Walicki Rafał

Wiceprzewodnicząca: W związku z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych
(RODO) informuję, że sesja Rady Miejskiej w Lubniewicach jest nagrywana, a protokół z sesji podawany
jest do publicznej wiadomości. Administratorem państwa danych jest Burmistrz Lubniewic. Państwa dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach ściśle związanych z pełnionym mandatem radnego.
Zanim przedstawiony został porządek obrad, głos zabrała Pani Sekretarz.
Pani Sekretarz: W porządku obrad jest punkt, sprawozdanie z działania między sesjami burmistrza, a tak
się składa, że mimo zbliżającego się końca kadencji nasz burmistrz nadal aktywnie działa. Dzisiaj jest na
spotkaniu w Niemczech, w naszej gminie partnerskiej i, że tak to ujmę, walczy o pieniądze na
rewitalizację rynku. W związku z tym prosiłabym o wykreślenie tego punktu z porządku obrad.

Radni jednogłośnie zagłosowali za zdjęciem tego punktu z porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca: Czyli punkt dziewiąty wykreślamy.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej

w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.”
5. Podjęcie uchwały w spr. sprostowania uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXX/237/2017 z dnia
10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie
komunalne położonych w Lubniewicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy
Lubniewice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia
21 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu
Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. – zdjęty z porządku obrad.
10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Odnośnie pkt. 1 porządku obrad
Wiceprzewodnicząca: Zaczynamy. Sprawy regulaminowe, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia czwartego lipca 2018 roku. Czy są pytania do tego protokołu? [pytań nie ma]To
głosujemy.
Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, wstrzymał się jeden.
Wiceprzewodnicząca: Punkt następny, przyjęcie protokołu z sesji z trzydziestego lipca 2018 roku.
Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, wstrzymał się jeden.
Wiceprzewodnicząca: Przyjęcie protokołu z sesji z dwudziestego pierwszego czerwca 2018 roku.
Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, wstrzymał się jeden.
Wiceprzewodnicząca: Czyli protokoły zostały przyjęte. Realizujemy porządek obrad.

Odnośnie pkt. 2 porządku obrad
Pani Joanna Kozakiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania
drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta 10 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. (Zał. nr 3)

Odnośnie pkt. 3 porządku obrad
Pani Joanna Kozakiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko
w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta 9 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. (Zał. nr 4)

Odnośnie pkt. 4 porządku obrad
Pani Katarzyna Malinowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.”
Pytań do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zał. nr 5)

Odnośnie pkt. 5 porządku obrad
Pani Izabela Dembińska przedstawiła projekt uchwały w spr. sprostowania uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr XXX/237/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zał. nr 6)

Odnośnie pkt. 6 porządku obrad
Pani Sekretarz: Projekt tej uchwały był już prezentowany na wcześniejszej sesji, kiedy to decydowaliśmy
o tym, że będzie ona poddawana pod opinię jednostek pomocniczych.
W związku z tym, projekt uchwały nie został tu odczytany.
Pani Sekretarz: To może tak pokrótce. Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która została
wprowadzona dnia dziewiątego marca dwa tysiące osiemnastego roku, nałożyła na rady gmin obowiązek
podjęcia uchwał, które określają maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
miejsc w jakich ma być ten alkohol sprzedawany. I równocześnie nakazała, żeby projekt tej uchwały
został poddany pod opinię jednostek pomocniczych. Uzyskaliśmy opinię pozytywną od wszystkich
naszych jednostek pomocniczych. Uchwała była przedstawiana na komisjach.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zał. nr 7)

Odnośnie pkt. 7 porządku obrad
Projekt uchwały nie był czytany.
Pani Aleksandra Górecka: Ja tylko chciałabym dodać, ponieważ od komisji do sesji wystąpiły pewne
wątpliwości, jeżeli chodzi o zmianę tej uchwały. Chciałabym dopowiedzieć, że publikacja uchwały
w biuletynie informacji publicznej nie oznacza publikacji ogłoszenia procedury budżetu obywatelskiego,
o którym mówi się w uchwale, którą podjęliście państwo w czerwcu, rozdział trzeci, paragraf piąty.

Dokładnie punkt pierwszy: „rozpoczęcie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego następuje
poprzez ogłoszenie tablicy, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
oraz miejskim biuletynie informacji publicznej, nie później niż do dnia dwunastego lipca dwa tysiące
osiemnastego roku.” Jednak to ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej nie jest ogłoszeniem
uchwały. Są to dwie zupełnie różne rzeczy: to punkt pierwszy, paragraf piąty, nie wydarzyło się w żadnym
przypadku, czyli nie zostało umieszczone ogłoszenie na stronie internetowej i w biuletynie, ani na tablicy
ogłoszeń. W związku z tym niedopatrzeniem, potrzebna jest uchwała zmieniająca, w której zmieniamy
tylko i wyłącznie terminy przyjmowania wniosków, głosowania. I nie ma znaczenia czy otrzymaliśmy
jeden wniosek, czy tych wniosków złożonych byłoby dziesięć, czy pięćdziesiąt, czy tak jak jest w obecnej
sytuacji jeden - i tak musielibyśmy taką uchwałę zmieniającą podjąć.
Radny Edward Białek: Minęły dwa miesiące od tej uchwały, od sesji dwudziestego pierwszego czerwca.
No nikt tego nie zauważył, nie? Po prostu jak złożyliśmy, jako Glisno, jedyny wniosek, dopiero ta sprawa
została zauważona. Przykro bardzo, że nikt tego nie zauważył, nie? I jeszcze mi się wydaje, że tutaj jest
błąd chyba, ale, no proszę o sprawdzenie tego. Głosowanie mieszkańców na wybrane zadania, punkt
trzeci, nie, paragraf jedenasty, w tej nowej ustawie już, nie? No. Punkt trzeci, paragraf jedenasty, punkt
pierwszy i trzeci otrzymują brzmienie, nie? Przeczytam. Głosowanie mieszkańców na wybrane zadania
zarządza burmistrz Lubniewic nie później niż w dniu dwunastego października dwa tysiące osiemnastego
roku. O miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców w ogłoszeniu, które
zawiera, jedynka, wskazanie terminu głosowania na wybrane zadania, jednak nie później niż do
dwunastego listopada. I tu nie jest błąd? Punkt czwarty brzmi, że od dwunastego października do
ósmego listopada i coś mi tu nie gra, i proszę to sprawdzić. Bo mi się wydaje, że tu coś jest źle napisane.
Tak, że proszę jeszcze raz przeanalizować, tutaj, wszystkich radnych o to proszę, i poprawić ewentualnie.
Pani Aleksandra Górecka: Tak, powinno być tak, jak jest w harmonogramie konsultacji, czyli w załączniku
numer jeden do uchwały, czyli do ósmego listopada, a wynika to z tego, że ósmy listopada to jest
czwartek. Mamy dwa dni na zliczenie głosów i do dwunastego listopada, czyli poniedziałek, podajemy
wyniki z głosowania. Czyli w harmonogramie jest dobrze, w uchwale jest błąd. Czyli uchwała z poprawką
punkt trzeci…

Wiceprzewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy celem przedyskutowania zgłoszonej przez Radnego
Białka uwagi. Po przerwie:
Pani Aleksandra Górecka: Uchwała z poprawką, punkt trzeci w paragrafie jedenastym. Punkt trzeci
otrzymuje brzmienie: o miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców
w ogłoszeniu, które zawiera wskazanie terminu głosowania na wybrane zadania, wskazanie sposobu
i miejsca głosowania. Reszta punktów pozostaje bez zmian.
Wiceprzewodnicząca: Czy są pytania do tej poprawki?
Pytań nie było.
Uchwała została podjęta 9 głosami, przy 2 głosach przeciw. (Zał. nr 8)

Odnośnie pkt. 8 porządku obrad
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca: Czy są jakieś pytania?
Radny Wiesław Komar: Pani skarbnik, ja bym prosił o krótką, tutaj, krótkie uzasadnienie czy omówienie
tego uzasadnienia. Skąd te dochody i na co je przeznaczamy, tak w rozwinięciu troszkę, bo tutaj widzę
kultura fizyczna, siedemnaście tysięcy…
Pani Skarbnik: Po pierwsze w dziale siedemset pięćdziesiąt jeden, urzędy naczelnych organów władzy
państwowej i w rozwinięciu, kwota dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote - są
to środki przekazane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie wyborów
samorządowych dwa tysiące osiemnastego roku. Dział dziewięćset dwadzieścia jeden, kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, rozdział dziewięćset dwa, siedem, dziewięćdziesiąt pięć - są to przyjęte środki,
które są z projektu. Umowy zostały podpisane w Euroregionie na przeprowadzenie imprez takich, jak
Święto Sandacza dwa tysiące osiemnaście, a dział dziewięćset dwadzieścia sześć, to są zawody
wędkarskie. To są przyjęte środki, to jest ten wkład unijny, który otrzymamy, to jest ta refundacja,
osiemdziesiąt pięć procent wartości kwalifikowanych projektu. Wydatki - analogicznie, to, co zostało
przyjęte po dochodach, zostało wydatkowane na poczet. Jeśli chodzi o dział dziewięćset dwadzieścia
jeden i dziewięćset dwadzieścia sześć - na organizację tych dwóch projektów, czyli Święta Sandacza oraz
zawodów wędkarskich. A reszta zmian, to są po prostu zmiany kosmetyczne w ramach z paragrafu
materiałowego na usługowy, albo odwrotnie.
Więcej pytań nie było.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zał. nr 9)

Wiceprzewodnicząca: Dziewiąty punkt mamy wykreślony, więc dziesiąty punkt - interpretacje, zapytania,
sprawy różne. I może ja zacznę.
Na tabletach zostało przekazane pismo Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, dotyczące podejmowanych
uchwał w przedmiocie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania i jest
odpowiedź przewodniczącego Rady, że taka uchwała nie była podejmowana.
Następnie - pismo RIO, w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych
w wysokości pięciu milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy, emitowanych przez Radę Miejską
w Lubniewicach.
I trzecie - pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące uchwały numer trzydzieści dziewięć
łamane na dwieście dziewięćdziesiąt trzy, łamane na dwa tysiące osiemnaście, w sprawie określenia
wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubniewice w dwa tysiące osiemnastym roku
oraz wyjaśnienia do uchwały, które w sposób nieistotny narusza prawo. Czy są pytania ?
Pytań nie było.
Wiceprzewodnicząca: I jeszcze jedno: w związku z zakończeniem kadencji jest obowiązek złożenia
oświadczeń majątkowych. Jak wynika z treści artykułu dwadzieścia cztery h ustęp czwarty o samorządzie
gminnym, ostatnie oświadczenie majątkowe radni zobowiązani są złożyć dwa miesiące przed upływem
kadencji. Zapis ten sugeruje, że oświadczenie to powinno zostać przedłożone w konkretnym dniu, czyli
szesnastego września dwa tysiące osiemnastego roku, ale szesnasty września, to jest niedziela, więc my
składamy do siedemnastego. W dwóch egzemplarzach, jak dotychczas.
Czy są jeszcze jakieś jakieś pytania ? Proszę.
Radny Wiesław Komar: Pani sekretarz, mam dwa pytania. Pierwsze, to jak wygląda sprawa placu zabaw
w Jarnatowie i tej dotacji, którą otrzymaliśmy z urzędu, czy jakieś kroki w tej sprawie się dzieją? No, bo

tutaj z dwa miesiące temu, przed wakacjami burmistrz mówił, że wystosowaliśmy pismo do Urzędu
Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji tego projektu, to jest pierwsze pytanie. A
drugie pytanie, to zaczepili mnie mieszkańcy Jarnatowa i pytają właśnie, czy ten program, który ogłosił
GOK, kurs języka angielskiego, to jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców Lubniewic i Glisna, czy też
mieszkańcy sołectw, na przykład, jak Jarnatów, mogą się zgłaszać, czy to będzie jeszcze jakiś drugi nabór?
Jak ta sprawa wygląda? Ta informacja ukazała się w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo.
Pani Sekretarz: Zacznę od tego drugiego. Ten kurs, to nie jest kurs organizowany przez gminę.
Przypuszczam, że to są kursy, które są organizowane w tej chwili przez firmy zewnętrzne, które pozyskują
środki. Ale nie umiem panu odpowiedzieć. To by było pytanie, z którym, możemy się zwrócić do pani
dyrektor GOK-u i odpowiedzieć na nie na kolejnej sesji. Natomiast, jeżeli chodzi o plac zabaw, nie tylko w
Jarnatowie, bo to jest też plac zabaw w Lubniewicach - tu mamy bardzo duży kłopot, ponieważ to, co
było mówione na tej sesji czerwcowej, zwróciliśmy się o przedłużenie terminu realizacji, Urząd
Marszałkowski wyraził nam zgodę. W tej chwili jesteśmy w trakcie ogłoszenia trzeciego przetargu na
wykonanie. W dwóch poprzednich przetargach nikt się nie zgłosił.
Radny Wiesław Komar: Znaczy, on został ogłoszony, ten trzeci?
Pani Sekretarz: Tak, jesteśmy w trakcie. W dwóch poprzednich przetargach nikt nie wystartował, a w tej
chwili ogłosiliśmy trzeci przetarg. Niestety, na ten moment nikt nie złożył oferty. Zwróciła się jedna firma
do nas z zapytaniem, czy dopuszczamy możliwość wydłużenia terminu realizacji tego zadania, ponieważ
okres oczekiwania na te urządzenia, które miały być zamontowane na placu zabaw, to jest między osiem,
a czternaście tygodni. Jesteśmy po rozmowach właśnie z Urzędem Marszałkowskim i czekamy na
odpowiedź. Zaczyna się sytuacja robić kłopotliwa, ponieważ jeżeli wydłużylibyśmy o czternaście tygodni,
to nie jesteśmy w stanie wypełnić kryterium, które było przy składaniu wniosków. Szesnastego listopada
podpisywaliśmy umowę i jednym z kryteriów, to było rok czasu na zrealizowanie tego projektu. I jeżeli
wydłużylibyśmy to do tych na przykład czternastu tygodni, to nie jesteśmy w stanie tego kryterium
spełnić. Czyli w tym momencie musielibyśmy wystąpić z zapytaniem o ponowne przeliczenie, jak gdyby,
tych punktów i wtedy musiałaby Urząd Marszałkowski stwierdzić, czy my nadal łapiemy się, że tak
powiem, w rankingu. I czy możemy być beneficjentem tego projektu. Pytanie wpłynęło od tej firmy, która
ewentualnie byłaby zainteresowana realizacją tego projektu, wczoraj, albo przedwczoraj do urzędu.
W Urzędzie Marszałkowskim niestety też nasza opiekunka jest na urlopie. Nie zmienia to faktu, że
rozmawialiśmy tam z jakimś kierownikiem, ale na ten moment nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku to ma
pójść. Wiemy, że to jest marne pocieszenie, ale mamy informacje, że nie tylko nasza gmina się boryka
z takim problemem. To jest problem, że tak powiem, ogólnopolski. To jest problem z dostawcami tego
sprzętu i ze zrealizowaniem projektu, bo były uruchomione transze i nie tylko na terenie naszego
powiatu, czy województwa, takie projekty są realizowane. Chyba w ogóle dwie rzeczy się na to składają.
Raz, że było w tej chwili dofinansowanie zewnętrzne na realizowanie tego zadania, a co za tym idzie większe zainteresowanie. I druga rzecz, że jest to rok wyborczy, bo jak na przykład orientowaliśmy się
przed wakacjami - gdyby chciało się w tej chwili kupować jakieś ławki, kosze, jakieś elementy małej
architektury, to terminy realizacji - trzy, cztery miesiące. Jest tak duże zapotrzebowanie na to. No, rok
wyborczy też niestety odegrał swoją rolę.
Radny Wiesław Komar: Tak. Zdaję sobie z tego sprawę, że problem jest na rynku ogólnie z firmami,

z pracownikami, no, ale tutaj jako mieszkańcy, trzymamy kciuki za to, żeby ten projekt się nam udał.
Pani Sekretarz: My też, ale po prostu na ten moment nie potrafimy odpowiedzieć czy ta firma
wystartowałaby i byłaby w stanie to zrealizować, w takim terminie raczej nie. Jeśli nie, to będziemy się po
prostu starali o wydłużenie tego okresu realizacji. Wtedy na przykład z przedłużeniem realizacji do
czerwca przyszłego roku. Wtedy rozwiązałoby nam w jakiś sposób ręce, bo nie oszukujmy się, już nawet,
jeżeli ktoś w tej chwili wystartuje, jakby się zdecydował, to i tak place zabaw będą zakończone w okresie
zimowym, czyli kiedy one są troszkę mniej użytkowane. Więc to tak jak nasz plan, który zakładał, że na
Dzień Dziecka otworzymy place zabaw, ten plan nie z naszej winy, niestety, ale z braku wykonawców, legł
w gruzach.

Wiceprzewodnicząca: Czy są jeszcze pytania? Proszę. Pan sołtys.
Pan Jan Pulkowski, sołtys miejscowości Rogi: Dziękuję za głos. Chciałbym poinformować Radę, pana
burmistrza, że są takie miejsca w jego gminie, że nie ma zasięgu internetu i telefonu komórkowego.
Mówiłem to. Już uważałem ten tablet, który dostałem, jako gadżet, że nie jest mi potrzebny. A żebym
przyjechał do Lubniewic i patrzył czy będzie sesja, czy nie będzie sesji. Albo dostawał SMSa, że wczoraj
była sesja nadzwyczajna. Nie chcecie, powiedzcie, nie będę przyjeżdżał na sesje. Teraz zaczęły się biegi
o nowe wybory. Więc przypomnę Radzie: przez osiem lat, co żeście załatwili dla Rogów. Żeście załatwili
dla Rogów, żeście wywiercili otwory pod studnie przez te osiem lat, zwęziliście w ramach remontu
przepust, żeby sobie specjalnie nie mogło przejeżdżać urządzenie rolnicze, bo żeście zrobili sobie wąski
przepust koło Starostów, jeszcze barierki w kształcie trójkąta. No, i to chyba byłoby wszystko. No, i w
ramach specustawy żeście przyjmowali drogę, którą żeście wykluczyli mnie i mojego sąsiada z dostępu do
drogi publicznej. Za to wam serdecznie dziękuję. To, myślę, że to takie zasługi. Tak, że jak będziecie
mówić, co żeście zrobili dla Rogów, to wiecie, co żeście zrobili. Nic więcej żeście przez osiem lat nie
zrobili, a pamiętam, osiem lat temu burmistrz, kiedy tu walczyłem o jego pensję, mówił, że będzie dzielił
wszystkim równo. Tak. To powiedzenie się spełniło. Wszystkim równo, jednym i drugim też coś. Dziękuję
za to, żeście się tak troszczyli o te Rogi. Tak, że jak będziecie rozpoczynać nową kadencję, chcecie być
nowymi radnymi, róbcie tak dalej, a fajnie będą was wybierać. Dziękuję wam.
Wiceprzewodnicząca: Dziękujemy za informację. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę.
Radny Maciej Kilinkiewicz: Ja mam pytanie, na jakich zasadach odbywa się handel obwoźny na rynku
w Lubniewicach? To znaczy, stoi buda, która sprzedaje lody, był samochód, który sprzedawał kawę. Na
jakich zasadach ta sprzedaż się odbywa? Czy to jest umowa dzierżawy czy płacą opłatę targową? Jeżeli
umowa dzierżawy, to czy było zarządzenie przez burmistrza wydawane? To chciałbym wiedzieć. Dziękuję.
Pani Sekretarz: To jest w ramach opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Pani Skarbnik: Zarówno w zeszłym roku, jak w tym roku, została wydana decyzja na, na użytkowanie, to
jest opłata za pas drogowy. Coś więcej w tej, w tej kwestii mógłby powiedzieć pan Waldemar Gatzka,
kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości, bo to jest w jego zakresie. Ale to właśnie ten rodzaj
opłaty uiszcza osoba, która stawia tam tę budkę z lodami.
Radny Maciej Kilinkiewicz: Czyli zajęcie pasa drogowego przy drodze gminnej, tak? A uchwała o opłacie

targowej, obowiązującej na terenie gminy Lubniewice, nie obowiązuje tych przedsiębiorców? Bo z tego,
co wiem, w uchwale jest chyba zapis, który mówi, że wszelki handel z przyczep, samochodów,
realizowany na terenie gminy Lubniewice, podlega opłacie targowej, chyba dwadzieścia jeden złotych za
dzień.
Pani Sekretarz: Tak, tylko, że to jest droga gminna, działka gminy. Szczegółową odpowiedź możemy
przygotować na kolejną sesję. Ale ta uchwała nie odnosi się chyba do dróg gminy. Ponieważ rynek jest
drogą gminną, a uchwała odnosi się do placów. Myślę, że z tego wynika różnica.
Radny Maciej Kilinkiewicz: Dobrze. Dziękuję. No, zweryfikujemy czy jest oznaczenie DR względem rynku.
Jeżeli jest DR, to rynek jest cały drogą.
Pani Sekretarz: Tak. Trzeba zajrzeć do wypisu z ewidencji. Tu ma pan sam numer działki. Tu nie ma
oznaczenia. To, że nie widać, że to jest droga, nie znaczy, że ta działka nie ma oznaczenia DR. Jestem
w stanie przygotować szczegółową odpowiedź na kolejną sesję. Ale czy to jest DR-ka, czy nie, to jestem
w stanie państwu sprawdzić w przeciągu, nie wiem, pięciu, dziesięciu minut.
Radny Wiesław Komar: A ja myślę, że tutaj najlepszą opcją będzie przygotowanie takiej informacji na
następną sesję czy następne spotkanie, czy na komisję, w tej kwestii. I to będzie najlepsze. Bo takie
sprawdzanie i bieganie, to myślę, że nie jest tutaj na miejscu. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodnicząca: Jeszcze są jakieś pytania?
Więcej pytań nie było. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, sesję zakończono o godz. 16.40
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