Protokół nr IX/2019/2018-2023
z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach w kadencji 2018-2023
z dnia 12 lipca 2019 r.
Obrady rozpoczęto 12 lipca 2019 r. o godz. 13:15, a zakończono o godz. 13:35 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.
Obecni:
1.Tomasz Janiszewski
2. Bartosz Jankowski
3. Przemysław Matczak
4. Wiesław Skowron
5. Ewa Szydłowska
6. Maria Tymusz
Nieobecni:
1. Justyn Bączkowski
2. Ewa Belczyk-Milc
3. Edward Białek
4. Mirosława Cieciura
5. Wioletta Kiepura
6. Wiesław Komar
7. Tomasz Niewiadomski
8. Przemysław Stankiewicz
9. Grzegorz Ziołek
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następujący porządek obrad został podany do publicznej wiadomości w ustawowym terminie
i w zwyczajowo przyjęty sposób: załącznik nr 2.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego
dla tego miejsca w roku 2019.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.
6. Zakończenie obrad.
Przebieg sesji:
Sprawy regulaminowe

Wiceprzewodniczący Przemysław Matczak stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 6 radnych,
wobec czego Rada nie może podejmować prawomocnych uchwał.
O głos poprosił pan Tomasz Ragiel. Odczytał oświadczenie o treści:
„Ja, Tomasz Ragiel, działając w imieniu Spółdzielni socjalnej My z siedzibą w Lubniewicach,
przepraszam za umieszczenie w treści „Informacji z działalności Spółdzielni Socjalnej My za rok 2018”
informacji, że w Gminie Bledzew nie realizuje się usług opiekuńczych, a usługi sprzątające
wykonywane „na czarno”, czym naruszyłem dobre imię, wiarygodność i renomę Gminy Bledzew.
Informacje te nie mają żadnego oparcia w faktach”.
Głos zabrał pan Burmistrz, informując, że nie można podjąć dwóch ważnych, terminowych uchwał
jest to: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla
tego miejsca w roku 2019 i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lubniewicach. Przypomniał radnym o obowiązku radnych jakim jest praca dla dobra Gminy i jej
mieszkańców zgodnie ze złożonymi ślubowaniami. W myśl art. 24 ust. 1 Radny jest obowiązany brać
udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został
wybrany lub desygnowany.
O głos poprosił również Radny Wiesław Skowron usprawiedliwiając nieobecność na sesji Radnego
Grzegorza Ziołka.
Radny Tomasz Janiszewski zwrócił się do Burmistrza Lubniewic o wykazanie oszczędności z tytułu
utworzenia zespołu w dniu dzisiejszym wymykających się z budżetu.
Pan Burmistrz poinformował o łatwości zarządzania zespołem, zatrudnienie nauczycieli u jednego
pracodawcy, jeden system grzewczy, jedna działka. W kwestii finansowej na dzień dzisiejszy mamy
zatrudnionych dwóch dyrektorów i jednego zastępcę, po utworzeniu zespołu zostaje jeden dyrektor
i dwóch nauczycieli z dodatkiem pełniącym odpowiednią funkcję. W szacunku mamy około 68.000 zł
oszczędności.
Radny Tomasz Janiszewski przypomniał, że na poprzedniej sesji odczytał rotę ślubowania dla Radnych
a dzisiejszą postawą nieobecni Radni wprowadzają swoją nieobecnością
destrukcję
w funkcjonowaniu gminy.
Radny Bartosz Jankowski poinformował, że na wątpliwości dotyczące utworzenia zespołu udzieliła
odpowiedzi Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa.
Radny Przemysław Matczak odczytał pismo które wpłynęło do WOPR Lubniewice. Odniósł się do
poprzedniej sesji, myśląc, że odnośnie zakupu defibrylatorów wyjaśnił już wszystko, łącznie
z przedstawionymi fakturami.
Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Przemysław Matczak
Protokołowała: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
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