
Protokół Nr IX/2015
z przebiegu obrad IX sesji Rady Gminy Lubiszyn

odbytej w dniu 15 czerwca 2015 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1400 i zakończyła się o godz.1630

Na sesji obecnych było 14 radnych według załączonej listy obecności
Nieobecna: J.Domagała

Do punktu 1 porządku obrad:
E.Leśniewski – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia IX zwyczajnej sesji Rady
Gminy Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości.
Stwierdził, iż na stan 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych, wobec czego rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Do punktu 2 porządku obrad:
E.Leśniewski - przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2014r.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lubiszyn za 2014r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego,

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2014r.,

c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy,

d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,

e) głosowanie w sprawie:
-  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z
wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
- udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

4. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
5. Projekt uchwały w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami.
9. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.
E.Leśniewski  – Otrzymałem 4 projekty uchwał, które proponuję wprowadzić do porządku
obrad:
1)  w  pkt.  7  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
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2) w pkt. 8 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
3) w pkt. 9 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
4) w pkt. 10 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubiszyn na lata 2015-2024.
Rada Gminy przyjęła zaproponowane zmiany w porządku obrad:
1) jednogłośnie w pkt. 7 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
2) jednogłośnie w pkt. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
3) jednogłośnie w pkt. 9 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
4)  jednogłośnie  w  pkt.  10  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024.

E.Leśniewski - przedstawił porządek obrad po zmianach, który został jednogłośnie przyjęty
w niżej podanym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2014r.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lubiszyn za 2014r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego,

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2014r.,

c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy,

d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,

e) głosowanie w sprawie:
-  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z
wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
- udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

4. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
5. Projekt uchwały w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na

realizację zadania inwestycyjnego
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn

na lata 2015-2024.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami.
13. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Do punktu 3 porządku obrad:
Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Lubiszyn za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
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B.Pampuchowicz – przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
realizacji budżetu za 2014r.
W.Prętki  - przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy za 2014r.
B.Pampuchowicz –  przedstawiła  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej.
Rada  Gminy jednogłośnie  podjęła  uchwałę  Nr  IX/46/2015  w  sprawie  rozpatrzenia  i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2014r.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/47/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

Do punktu 4 porządku obrad:
G.Skorupska –  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  zespołu  do  wyboru
ławników.  Komisja  Oświaty  i  Spraw  Socjalno-Komunalnych  zaproponowała  powołanie
zespołu w składzie:
1)   SKORUPSKA Grażyna - Przewodnicząca Zespołu,
2)   LASKOWIEC Anna - Członek Zespołu,
3)   ZWIERUHO Wojciech - Członek Zespołu,
4)   PRĘTKI Waldemar - Członek Zespołu,
5)   WERESZCZYŃSKI Tomasz - Członek Zespołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr IX/48/2015.

Do punktu 5 porządku obrad:
E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania za użytki ekologiczne.

T.Wereszczyński –Komisja  Rolnictwa,  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska  pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr IX/49/2015.

Do punktu 6 porządku obrad:
E.Leśniewski  – przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego.
Rada Gminy większością głosów (12 „za”, 1 „wstrzymujący się”, B.Pampuchowicz nie brała
udziału w głosowaniu) podjęła w/w uchwałę Nr IX/50/2015.

Do punktu 7 porządku obrad:
E.Leśniewski  –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

A.Laskowiec –  Komisja  Budżetu  i  Spraw  Gospodarczych  pozytywnie  zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.
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J.Obara – Cieszę się, że mamy mapkę i wszystko jest pokazane gdzie i co będzie robione.
Chciałbym zapytać, czy na Polnej chodzi tylko o chodnik, czy całą jezdnię?

A.Terlecki – Tam będzie zrobiona nakładka.

J.Obara –  Pocztowa,  to  będzie chodnik połączony z  tym nowym chodnikiem, który jest
wybudowany?

A.Terlecki – Tak.

J.Obara – Jeżeli mówimy o Dworcowej to myślę, że to jest kompleksowa przebudowa?

A.Terlecki – Ta inwestycja stała pod znakiem zapytania. W pierwszej kolejności udało nam
się przeforsować w Powiecie  inwestycję  dotyczącą drogi,  która będzie robiona w ramach
EWT, chodzi  o  drogę z  Wysokiej  do Ściechowa.  To sprawiło,  że  druga  droga  na  terenie
Gminy  Lubiszyn  stała  pod  dużym  znakiem zapytania.  Natomiast  po  naszych  wspólnych
zabiegach,  mam tu  na  myśli  Pana  Radnego,  udało  się  w  Powiecie  również  tą  drogę  ul.
Dworcową  przeforsować.  W Powiecie  zauważono  potrzebę  robienia  tej  drogi  na  terenie
Lubiszyna i to jest duża zasługa naszego zespołu, ale i Państwa Radnych i Państwa Sołtysów,
bo słyszałem, że również Państwo lobbowali w tej sprawie. Ta droga miała być w pierwszej
kolejności zrobiona tylko do sali,  bo takie były założenia. Rozmawiałem natomiast na ten
temat z Panem Radnym, jak i z Panią Starostą, żeby też uwzględnić w tym przedsięwzięciu
centrum Lubiszyna,  czyli  to,  co  mamy od sali  wiejskiej  w kierunku szkoły,  zdając  sobie
sprawę również z tego, że ul. Polna to jest nasza droga gminna. Natomiast, jeżeli już robimy
takie kompleksowe zadanie to warto robić to w szerszym zakresie i mieć na dłuższy czas
znacznie poprawioną komunikację na terenie Lubiszyna. Owszem w ramach tego zadania jest
część drogi gminnej.  Słyszę,  że to  budziło pewne wątpliwości na komisji.  To jest  bardzo
dobrze,  bo  to  jest  sytuacja  trochę  inna  niż  ta,  którą  mieliśmy dotychczas,  że  zawsze  my
pomagamy Powiatowi. W tej chwili wprowadzenie tego niedługiego odcinka ok. 300 metrów
ul.  Polnej  sprawił,  że  w  ramach  jednego  projektu  również  droga  gminna  zostanie
uwzględniona w tym zadaniu pod warunkiem, że projekt uzyska dofinansowanie. Ze swojej
strony zrobimy wszystko żeby tak było. Mówiąc o Lubiszynie i co w ostatnim czasie u nas się
zrealizowało, mam na myśli inwestycję na ul. Pocztowej, namawiałem również do tego żeby i
do tej nowo wybudowanej drogi doprowadzić nową infrastrukturę, dlatego też przekonaliśmy
również Powiat do tego, żeby na ul. Pocztowej wykonać nakładkę asfaltową, co sprawi, że ta
droga  znacznie  się  poprawi  i  do  tego  miejsca,  od  którego  teraz  rozpoczyna  się  chodnik
zakładamy  doprowadzenie  chodnika  od  centrum.  Po  zrealizowaniu  tego  zadania  ul.
Dworcowej  z  odejściem do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej,  następnie  od  sali  w
kierunku szkoły i od centrum ul. Pocztową aż do nowo wybudowanej drogi. Myślę, że takiej
inwestycji na terenie Lubiszyna nie było od bardzo dawna. To jest naprawdę bardzo duża
Wasza zasługa i myślę, że mieszkańcy to zauważą.

J.Obara – Jaki to będzie koszt?
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A.Terlecki –  Te  koszty  są  szacowane,  więc  nie  chcę  w  tej  chwili  mówić  o  kwotach.
Natomiast trzeba pamiętać, że całe to zadanie ma być realizowane w ramach dofinansowania
ze środków pomocowych na poziomie 50%. Pozostałe 50% dzielilibyśmy pomiędzy nas i
powiat. Wykonanie tej inwestycji będzie gminę kosztowało 25% jej wartości. To jest bardzo
dobry układ dla nas.

J.Obara – Wrócę do drogi od drogi wojewódzkiej nr 130 do Lubna. Czy ten odcinek będzie
zrobiony?

A.Terlecki – Jeżeli chodzi o ten odcinek od drogi wojewódzkiej nr 130 w kierunku Lubna to
ona ma być odtworzona przez inwestora, który buduje farmę wiatrową. W tej chwili Powiat
jest  na  etapie  zawierania  porozumienia  z  inwestorem  na  odtworzenie  tej  drogi.  To
porozumienie zakłada odtworzenie tej drogi na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr
130 do zjazdu na farmę wiatrową, to jest ok. 2,5 kilometra drogi. Pozostaje jeszcze krótki
odcinek ok. 900 m od miejscowości Lubno, który w ramach tego porozumienia nie będzie
zrobiony. Natomiast o tym odcinku byśmy wspólnie z Powiatem rozmawiali, jak ten temat
rozwiązać, ale to, o czym Pan mówi to już jest trzecia droga powiatowa, którą być może a ja
jestem przekonany, że to się uda wspólnie w tej kadencji zrobić. Jeżeli byśmy zrobili te dwie
drogi  powiatowe  i  jeszcze  tamtą  dodatkowo  to  naprawdę  takich  inwestycji  na  drogach
powiatowych  nie  mieliśmy.  To  jest  nasze  wspólne  działanie.  Były  też  pytania  dotyczące
przeznaczenia 20.000zł. na dokumentację. Te 20.000zl. nadal czeka, ja ich nie wykorzystuję.
Na coś się z Państwem umówiłem i jeżeli wnioskowałem o 20.000zł. na dokumentację drogi
od drogi wojewódzkiej nr 130 w kierunku Lubna to nie przeznaczam tych pieniędzy na inny
cel bez konsultacji z Wami. Dlatego dzisiaj proszę o 20.000zł. na dokumentację Dworcowej a
tamte pieniądze są i czekają, bo ja nie wiem jak się zakończą te negocjacje z inwestorem.
Uczestniczyłem w nich tylko na tym początkowym etapie a dalej sprawę prowadził Powiat.

J.Obara – To będzie tylko odtworzenie tej jezdni, bez poboczy itd.?

A.Terlecki – To porozumienie jest na etapie tworzenia, więc trudno mi mówić, jakie będą
założenia. Myślę, że to i tak będzie znaczna poprawa tej drogi w stosunku do tego, co mamy.
Co jest jeszcze ważne dla mieszkańców Lubna to, że ta inwestycja ma być zrealizowana do
końca tego roku, więc efekty tego porozumienia powinniśmy dość szybko docenić.

G.Miszkiewicz – Jest tu też wykazana ul. Dębowa.

D.Nikolak – To jest ten kawałek do tartaku.

Rada Gminy większością głosów (12 „za”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła w/w uchwałę Nr
IX/51/2015.

Do punktu 8 porządku obrad:
E.Leśniewski – Chciałbym przywitać naszych gości:
Panią Marię Pawlak – Komendant II Komisariatu Policji
Pana Fabiana Rogalę – Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji.
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M.Pawlak – II Komisariat Policji obsługuje gminy Santok, Kłodawa, Deszczno, Bogdaniec,
Lubiszyn  oraz  część  Gorzowa:  Zawarcie  i  Zakanale.  W naszych  strukturach  jest  zespół
prewencji, kryminalny i dzielnicowi, nie ma natomiast ruchu drogowego. Nie mamy też służb
patrolowo – interwencyjnych. To znajduje się w strukturach Komendy Miejskiej Policji. W
2014r.  na  terenie  gminy  Lubiszyn  w  wyniku  przeprowadzonych  postępowań  przez  II
Komisariat  Policji  i  Komendę  Miejską  stwierdziliśmy  79  czynów  zabronionych.  Z
poważniejszych przestępstw stwierdzono: 22 kradzieże z włamaniem, 10 kradzieży mienia i 2
uszkodzenia mienia. Nie było takich przestępstw jak bójki, pobicia i rozboje. Jeżeli chodzi o
zagrożenie wykroczeniami to w 2014r. na terenie gminy dzielnicowi ujawnili 112 wykroczeń.
Nie  ma  tu  wykroczeń  ujawnionych  przez  policjantów  z  ruchu  drogowego  i  policjantów
sztabu.  Zostało  przeprowadzonych  48  postępowań  wyjaśniających  i  w  15  przypadkach
zakończyły się one skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie sprawcy. W 62 przypadkach
zastosowano postępowanie mandatowe, w 2 przypadkach zastosowano pouczenie. W zakresie
nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego dzielnicowi ujawnili 32 wykroczenia z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości. Wiem, że w gminach są narzekania, że piją alkohol w miejscach
publicznych,  w  okolicach  przystanków,  szkół  i  na  to  wszystko  patrzą  młodociani.  Tutaj
staramy  się  reagować  i  podejmować  czynności.  Podejmowaliśmy  również  działania
prewencyjne  i  profilaktyczne  skierowane  do  dzieci  i  młodzieży.  Jeżeli  chodzi  o
bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy w 2014r.  odnotowaliśmy 5 wypadków
drogowych  i  59  kolizji.  Jeśli  chodzi  o  nietrzeźwych  kierowców  na  terenie  gminy
zatrzymaliśmy 24 osoby i zatrzymano 6 osób mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Mając  na  uwadze  potrzeby  społeczności  lokalnej  w celu  łatwiejszego  kontaktu
z dzielnicowym  informuję,  iż z dniem  15.06.2015  r.  dyżur  dzielnicowego  w Punkcie
Konsultacyjnym  w Lubiszynie,  ul.  Dworcowa  30F  (budynek  GOPS)  będzie  odbywał  się
w każdy czwartek w godz. 1000 – 1200 oraz w każdy piątek w godz. 1600 – 1800.
S.Andrzejewski – Pan Wójt,  kierując taką uchwałę do rady gminy o pomocy dla policji,
chyba czegoś oczekuje.
A.Terlecki –  Spotkałem się  z  Komendantem Miejskim Policji  Panem P.Rynkiewiczem i
Zastępcą  Komendanta  Panem F.Rogalą  i  prosiłem o  poprawę  bezpieczeństwa  na  naszym
terenie  z  uwagi  na  różne  sygnały,  które  do  mnie  spływały  od  sołtysów,  radnych  i
mieszkańców. 
Czy są planowane jakieś działania i kiedy możemy oczekiwać ich rozpoczęcia?
F.Rogala – Deklarujemy współpracę z mieszkańcami gminy, reagowanie na każde zgłoszenie
piractwa  drogowego,  przestępstw,  czy  wykroczeń  itp.  Są  również  cyklicznie  kierowane
patrole ruchu drogowego na teren gminy Lubiszyn. Nie zawsze państwo możecie to widzieć,
bo są to zmiany nocne. Obiecaliśmy Panu Wójtowi, że postaramy się w ramach zapobiegania,
czy zwalczania wandalizmu na teren gminy Lubiszyn skierować oddziały prewencji,  które
będą reagowały na najdrobniejsze wykroczenia i zapewniam, że są bardzo skuteczni.
R.Herian – Chodzi o odcinek drogi biegnącej przez Kol.Marwice. Tam notorycznie kierowcy
ciężarówek  łamią  przepisy  a  jest  tam ograniczenia  do  12  ton.  Pofatygowałem się  nawet
osobiście  do  Inspektoratu  Transportu  Drogowego,  niestety  dostałem  tam  odpowiedź,  że
posterunek znajduje się  na starej  trójce i  oni  nic  tam nie  mogą zrobić.  To jest  niedawno
zrobiona droga i jak będą dalej tam jeździć to nic z niej nie zostanie.
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F.Rogala – Trudno mi odpowiadać za Inspektorat Transportu Drogowego, ale warto robić
zdjęcia taki ciężarówkom.
R.Gajda –  Zaczyna  się  sezon  letni.  W miejscowości  Wysoka  mamy  jezioro  Marwicko.
Chodzi głównie o skutery wodne, na których pływają bez uprawnień i robi się niebezpiecznie.
F.Rogala – Pojawią się tam patrole wodniaków.
D.Grabarczyk – To jest jedyne jezioro w woj. lubuskim, gdzie nie ma strefy ciszy.
F.Rogala – Można wystąpić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyznaczenie strefy
ciszy.
Z.Zakrzewski –  W Tarnowie  mamy  teren  rekreacyjny  i  są  tam  zdarzenia  wandalizmu.
Zgłaszamy Panu dzielnicowemu, ale mówi nam, że jak ma dyżur może przyjechać. Najgorsze
są wieczory między godz.. 21.00 a godz. 1.00 w nocy od czwartku do niedzieli.
A.Terlecki – poruszałem te kwestie.
G.Skorupska – Kto decyduje o progach zwalniających żeby były w danej miejscowości.
F.Rogala – O tym decyduje administrator drogi. Policja nie funkcjonuje bez współpracy z
obywatelami. Proszę reagować i zgłaszać te zdarzenia.
M.Pawlak – Zawsze staram się kierować patrole w miejsca, które Państwo mi zgłaszacie i
proszę policjantów o sporządzanie notatek z takich wyjazdów.
A.Terlecki  – Pan Komendant  prosił,  aby informować Panią Komendant  II  Komisariatu o
każdej sesji. Odniosłem takie wrażenie, że Pani będzie reprezentowała policję w tych sesjach
jak najczęściej.
K.Stefanek – Kiedy pojawi się u nas drugi dzielnicowy?
M.Pawlak –  Trudno mi  powiedzieć dokładnie.  W tej  chwili  szukam osoby,  która byłaby
chętna pracować na dzielnicy i miałaby trochę doświadczenia.
K.Stefanek –  Proszę  powiedzieć,  czy  jest  szansa,  że  dzielnicowy  będzie  mniej
wykorzystywany do zabezpieczania różnych imprez np. żużla?
F.Rogala –  Policja  ma  bardzo  dużo  obowiązków.  Szczególny  nacisk  kładzie  się  na
zabezpieczanie imprez masowych. Po takim dyżurze policjant musi odpocząć i nie można go
skierować na służbę.
M.Pawlak – Staramy się jak najmniej wykorzystywać dzielnicowych do tego typu zdarzeń.
K.Stefanek – Słyszałem, że ta dotacja ma być wys. 7.000zł.?
A.Terlecki – W budżecie nie była zaplanowana żadna kwota na ten cel. Policja wystąpiła z
wnioskiem żeby taką kwotę zaplanować. Zaproponowałem 3.500zl. i Rada Gminy podejmie
decyzję.
K.Stefanek – Może na przyszły rok można byłoby zaplanować środki np. na wynagrodzenia
dla policjantów za tzw. płatne służby? Wiem, że w innych gminach coś takiego funkcjonuje.
M.Pawlak – Takie płatne służby były w gminie Bogdaniec.  Pani Wójt określiła, kiedy te
służby miały być pełnione i zostały one zrealizowane. Na takiej służbie policjant musi być w
czasie  wolnym i nie mogę do tego policjanta zmusić.  Jeśli  Państwo znajdziecie  środki  to
można takie służby realizować.
F.Rogala – Chciałbym wyjaśnić, na co chcemy przeznaczyć środki, o które wnioskowaliśmy.
Szeregowi policjanci nie zarabiają zbyt dużo. Musimy mieć środki żeby zmotywować ich do
pracy.  Ta skromna kwota  miałaby stanowić  formę podziękowania  dla  policjantów,  którzy
pełnią  służbę na tym terenie i  nie  chodzi  tu tylko o dzielnicowych.  Będą to  nagrody dla
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policjantów z II Komisariatu Policji. Oczywiście te nagrody zostaną wręczone przy udziale
Wójta Gminy, czy Przewodniczącego Rady Gminy.
W.Zwieruho – Prosiłbym, aby więcej patroli było w godzinach wieczornych i nocnych niż w
dzień. Trzeba docenić policjantów, kiedy na to zasługują. Chciałbym, aby została załatwiona
sprawa naszej kapliczki.
M.Pawlak – Znam sprawę, ale zajmowała się tym Komenda Miejska.
T.Wereszczyński – Mam taką sugestię, żeby nowy dzielnicowy zjawił się u sołtysów.
M.Pawlak – Zawsze osobiście przedstawiam dzielnicowego wójtom.
E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

A.Laskowiec –  Komisja  Budżetu  i  Spraw  Gospodarczych  pozytywnie  zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.

Rada Gminy większością głosów (12 „za”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła w/w uchwałę Nr
IX/52/2015.

Do punktu 9 porządku obrad:
E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

A.Laskowiec –  Komisja  Budżetu  i  Spraw  Gospodarczych  pozytywnie  zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr IX/53/2015.

Do punktu 10 porządku obrad:
E.Leśniewski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024.

A.Laskowiec –  Komisja  Budżetu  i  Spraw  Gospodarczych  pozytywnie  zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały.

Rada Gminy większością głosów (12 „za”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła w/w uchwałę Nr
IX/54/2015.

Do punktu 11 porządku obrad:
Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami

okres 15.05.2015r. (sesja VIII) – 15.06.2015r. (sesja IX)
17.05.2015r.  –  Udział  w uroczystościach  organizowanych w Marwicach upamiętniających
Polaków zamordowanych na kresach przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne. 
18.05.2015r.  –  Uroczystości  nadania  imienia  Jana  Pawła  II  Szkole  Podstawowej  w
Lubiszynie.
23.05.2015r. – Turniej sołectw, gminny Dzień Dziecka oraz zawody jednostek OSP z terenu
Gminy Lubiszyn – uroczystości organizowane w Ściechowie. 
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25.05.2015r.  –  Spotkanie  z  Komendantem  Miejskim  Państwowej  Straży  Pożarnej
Krzysztofem Strzyżykowskim, omówiono możliwość organizacji na terenie gminy ćwiczeń
jednostek Straży Pożarnej z terenu powiatu gorzowskiego.
26.05.2015r.  –  Spotkanie  z  Komendantem Miejskim  Policji  w  Gorzowie  Wlkp.  Pawłem
Rynkiewiczem podczas, którego omówiono możliwość poprawy bezpieczeństwa na terenie
Gminy Lubiszyn. 
29.05.2015r. – Wizyta w Urzędzie |Gminy Lubiszyn Prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego
oraz Wójtów z gmin ościennych Krystyny Pławskiej, Anny Mołodciak, Józefa Ludniewskiego
oraz  Pawła  Tymszana.  Podczas  spotkania  omówiono  możliwość  realizacji  wspólnych
przedsięwzięć  na  terenie  Związku  Celowego  Gmin  MG 6  w ramach  nowej  perspektywy
finansowej.
05.06.2015r. – Spotkanie ze Stanisławem Mokrzyckim przedstawicielem Koła Łowieckiego
Ostoja działającego na terenie Gminy Lubiszyn.
08.06.2015r. - Spotkanie z Andrzejem Pawelcem i Urszulą Michniewicz przedstawicielami
spółki wodnej działającej na terenie Gminy Lubiszyn. 
09.06.2015r.  –  Spotkanie  z  inwestorem  zainteresowanym  budową  osiedla  domów
jednorodzinnych nad Jeziorem Marwicko. 
09.06.2015r.  –  Spotkanie  z  przedstawicielami  klubu  sportowego  Junior  Różanki
zainteresowanymi  współpracą  z  Gminą  w  zakresie  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych  dla
dzieci z terenu Gminy.
10.06.2015r.  –  Wizyta  w Briesen,  gdzie  wspólnie  z  seniorami  z  Gminy Lubiszyn  wzięto
udział w uroczystościach Dnia Seniora. 
11.06.2015r. – Spotkanie robocze zarządu MG 6, gdzie omówiono bieżące kwestie związane z
realizacją wspólnej gospodarki odpadami.
12.06.2015r.  –  Udział  w  zgromadzeniu  wspólników  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

J.Obara -  08.06.2015r.  -  Spotkanie  z  Andrzejem  Pawelcem  i  Urszulą  Michniewicz
przedstawicielami spółki wodnej działającej na terenie Gminy Lubiszyn. Co roku były dotacje
dla Spółki Wodnej. Czy jest coś takiego planowane?
A.Terlecki – Jeśli chodzi o budżet to w tym roku nie ma zaplanowanych środków.
J.Obara – Wiem, że w budżecie nie jest zaplanowane, ale czy coś planujemy?
A.Terlecki – W tej sprawie spotkaliśmy się z Panem Pawelcem i omawialiśmy kwestie Spółki
Wodnej. Pan Pawelec ma rozpoznać pewne rozwiązania prawne i do tego się ustosunkować.
Widzę pozytywną działalność Spółki Wodnej i uważam, że powinniśmy to przedsięwzięcie
wspierać. W tej chwili nie mam zaplanowanej kwoty w budżecie, więc jak będziemy chcieli
spółkę  dofinansować  to  będziemy  musieli  na  to  znaleźć  środki  i  to  będę  z  Państwem
konsultował.
J.Obara - 11.06.2015r. – Spotkanie robocze zarządu MG 6, gdzie omówiono bieżące kwestie
związane z realizacją wspólnej gospodarki odpadami.
Wiemy dobrze, że przetarg został unieważniony. Zastanawia mnie, co się dzieje, bo firmy
zaproponowały więcej niż zaplanowana kwota przez MG-6. Niebezpieczne jest to, że cały
czas grozi nam podwyżka. Czy nie lepiej przejąć to na gminę? Dzisiaj podnieśli nam o 4 zł. a
za  jakiś  czas  może się  okazać,  że  podniosą  o  następne  4  zł.  Czy coś  na  ten  temat  było

9



mówione?  Czy  można  zaprosić  do  nas  przedstawiciela  MG-6?  Czy  wyłapaliśmy  już
wszystkich, którzy nie płacili, czy to jest tak jak było?
A.Terlecki – W MG-6 wdrażany jest program naprawczy. Na tym spotkaniu był omawiany
temat tego przetargu, niestety nierozstrzygniętego. Zarząd chciał zmienić zasadę rozliczania z
firmą  odbierającą  odpady.  Dotychczas  rozliczanie  było  od  tony.  To  był  dla  nas  mało
transparentny system i mało korzystny, bo bardzo trudny do przewidzenia. Nie jesteśmy w
stanie zmieniać i dopasowywać stawki dla mieszkańców co miesiąc a rozliczanie od tony
mogło się sprowadzać do tego, że jeżeli ilość śmieci rosła to i rosły faktury za ich odbiór.
Natomiast mieszkańcy płacą tyle samo. Chcieliśmy ten system rozliczania zmienić i przejść
na rozliczanie ryczałtowe o wiele łatwiejsze do przewidzenia i zaplanowania. Natomiast nie
wiem, czy ta zmiana specyfiki odbierania odpadów spowodowała, że te oferty są znacznie
wyższe  niż  kwoty,  które  zaplanowaliśmy.  Nie  chcąc  podnosić  stawki  dla  mieszkańców
zdecydowano o unieważnieniu przetargu.  Stajemy przed koniecznością  rozpisania nowego
przetargu.
To,  o  czym  mówi  Pan  J.Obara  to  jest  rozwiązanie.  Zastanawiam się  nad  tym.  Podobne
spostrzeżenia  mają  inni  wójtowie,  czy  nie  warto  zastanowić  się  nad  realizowaniem  tej
gospodarki śmieciowej samodzielnie? To jest jeden z wariantów. Natomiast w tej chwili już
nie zdążymy zmienić regulaminu, wycofać tego zadania z realizacji przez Związek Celowy
Gmin  i  realizować  tego  samodzielnie.  Nad  takim  wariantem  możemy  się  zastanowić
ewentualnie od przyszłego roku.
J.Obara – Trzeba się zastanowić, co robimy, żeby znowu nie było za późno.
A.Terlecki – Temu miała służyć zmiana specyfikacji i przejście na rozliczanie ryczałtowe,
żeby  koszty  były  przewidywalne  i  wtedy  ta  stawka  nie  może  już  wzrosnąć  na  jednego
mieszkańca. Natomiast dotychczasowe rozliczanie powoduje, że jak jest więcej śmieci to i
koszty są wyższe i stawka może rosnąć.
G.Miszkiewicz –  Wydaje  mi  się,  że  potrzebna  jest  szeroka  dyskusja  między  nami  i
wyjaśnienia  dla  naszych  mieszkańców,  bo  czytają  gazety,  słuchają  radia  i  słyszą,  że  w
Myśliborzu może być stawka 11 i 14 zł., w Dębnie 10 i 15 zł., Witnica ma 8,5 i 11 zł. i pytają,
dlaczego? Trzeba policzyć zyski i straty, czy nam się to kalkuluje w ramach ZCG?
A.Terlecki – Jeżeli chodzi o cenę odpadów u nas to ona od samego początku była zbyt niska i
niestety  tą  różnicę  dotychczas  pokrywała  gmina  poprzez  składki.  Chcąc  to  zakończyć
podjęliśmy decyzję o podniesieniu stawki. Tak powinno być, że tyle ile wychodzi z przetargu
tyle powinni płacić mieszkańcy. To nie jest zadanie, które gmina może dotować, ale też nie
jest to zadanie, na którym gmina może zarabiać. W dużej mierze za cenę odbioru odpadów
odpowiada  stawka  za  1  tonę  odbioru  odpadów  na  danym  wysypisku.  Jeżeli  chodzi  o
wysypiska to je wskazuje ustawodawca. Dla nas punktem odbioru odpadów jest instalacja w
Chróściku. 
Z uwagi na to, że jest to bardzo zaawansowana instalacja koszty są wysokie.
M.Naczk –  Czy  Pan  Wójt  mógłby  nam  przybliżyć  kwestię  spotkania  z  inwestorem
zainteresowanym budową osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem Marwicko?
A.Terlecki – Zgłosił się do mnie inwestor, który jest zainteresowany tą działką nad jeziorem
Marwicko,  która  była  omawiana  6  lat  temu.  Jak  Państwo pamiętacie  miało  tam powstać
osiedle domków, korty, itp. Tamte plany się nie zrealizowały. Teraz jest nowy inwestor, firma
z  Poznania.  Są  już  właścicielem  tej  działki.  Poprosiłem  żeby  przygotowali  koncepcję
zagospodarowania tego terenu. Zależy im na tym, aby Rada Gminy przyjęła na to m.p.z.p.
Mają przyjechać i przedstawić Państwu tą koncepcję.

Do punktu 12 porządku obrad:
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E.Leśniewski –Czas biegnie bardzo szybko, niedawno było nadanie im. Szkole Podstawowej
w Lubiszynie,  na  którym  była  część  z  nas.  Później  był  Turniej  Sołectw,  gdzie  byliśmy.
Później byliśmy z Panem Wójtem u Seniorów w Briesen.

Do punktu 13 porządku obrad:
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z VII sesji.

Do punktu 14 porządku obrad:
G.Skorupska –  W  ubiegłym  roku  strona  niemiecka  miała  napisać  jakiś  projekt  dot.
wykonywania prac rękodzieła i wykonywania wieńca dożynkowego. Czy Pan coś wie na ten
temat?
A.Terlecki – Strona niemiecka przygotowuje wieniec, z którym chce się zaprezentować na
naszych dożynkach. Natomiast to będzie poza konkursem, ale przewiduję również dla nich
wyróżnienie za udział.
B.Nawrocka – Mieliśmy ich uczyć jak się robi ten wieniec.
A.Terlecki – Zachęcam do tego żeby w tych wyjazdach uczestniczyć. Nic nie wiem o takim
projekcie.
M.Naczk –  Zgłosili  się  do  mnie  Państwo  Husiatyńscy  z  prośbą  o  reakcję  w  sprawie
zniszczonego  przystanku  na  Kol.  Marwice,  tej  w  kierunku  Lubna.  Ta  szkoda  została
wyrządzona przez odprysk kamienia z przejeżdżającej ciężarówki, który zniszczył szybę na
tym przystanku. Do kogo można to zgłosić?
A.Terlecki – My to zgłoszenie przyjmujemy.
G.Skorupska – Robiliśmy objazdową komisję w sprawie dróg gminnych i wypisaliśmy te
najpotrzebniejsze. Czy coś w tym kierunku jest robione? Chociaż po jednej drodze w każdej
miejscowości.
A.Terlecki  – Przygotowaliśmy zestawienie dróg gminnych, które wymagają naprawy. W tej
chwili mamy 21 kilometrów i 350 metrów dróg na terenie gminy, które wymagają prac.
Pracuję na tym budżecie, który mamy uchwalony. Jeżeli chodzi o środki na bieżące naprawy
to robimy tam gdzie rzeczywiście jest to konieczne.
G.Skorupska – Nie chodzi o duże nakłady, np. droga do hydroforni w Lubnie.
A.Terlecki – Tam mamy podpisane porozumienie z wykonawcą farmy wiatrowej i oni mają
te drogi w ramach porozumienia wyrównać w zamian za udostępnienie działki.
G.Skorupska – Jeszcze chodzi mi o drogę naprzeciwko bloków, na fermę indyków w stronę
Racławia.
A.Terlecki – Ta droga ma być również robiona w ramach tego porozumienia.
J.Obara – Na poprzedniej sesji zadałem dwa pytania:
1. Jak wygląda sytuacja finansowa gminy? Prosiłem, aby dzisiaj taką informację mi udzielić.
2. Jakie będą priorytety, jeżeli chodzi o zadania własne, co będziemy realizować? Mówiłem
Panu  Wójtowi,  że  mam  przygotowane  takie  zadania,  ale  chciałbym  usłyszeć,  co  będzie
zrobione do końca kadencji z takich dużych inwestycji.
Prosiłbym żeby dać mi te odpowiedzi.
A.Terlecki – Pamiętam, o co Pan prosił.  Pan prosił  o raport  otwarcia.  Nad tym raportem
pracuje Pani Skarbnik od momentu, kiedy została powołana. W tej chwili ten raport jeszcze
nie jest gotowy. Myślę, że na przyszłej sesji przedstawimy Państwu dokładną sytuację gminy
łącznie  ze  wszystkimi  potrzebami,  łącznie  z  symulacją  finansową,  w  jakiej  gmina  się
znajduje. Chcemy to zrobić w formie prezentacji tak żebyście Państwo mieli  jasny obraz.
Wcześniej tego nie przedstawialiśmy, bo jak wiecie sytuacja skarbnika nie była rozwiązana a
Pani  Skarbnik  w  tych  kwestiach  mocno  uczestniczy  a  jest  dopiero  od  miesiąca,  więc
dostaniecie Państwo rzetelną informację.
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J.Obara –  Tam  będą  te  priorytety?  Wiadomo,  idziemy  w  drogi  powiatowe,  ale  mnie
interesują  sprawy budynków,  termomodernizacja  szkół,  świetlice wiejskie,  ujęcie  wody w
Lubiszynie. Chciałbym usłyszeć priorytety.  Chciałbym też usłyszeć, jakie konkretnie drogi
będą robione?
A.Terlecki – Podszedłem do tematu w ten sposób, że w tej chwili,  jeżeli zlecam robienie
jakichkolwiek inwestycji, nie mówię o takich rzeczach jak remonty, które trzeba robić już,
żeby można było dojechać do posesji,  ale mówię o zadaniach inwestycyjnych. Chcę na te
sprawy pozyskać dofinansowanie. Na robienie czegokolwiek z budżetu gminy zawsze nam
czasu wystarczy i jeżeli mamy jedną, czy drugą inwestycję sfinansować w 100% z budżetu to
możemy to zrobić w ostatnim roku naszej kadencji. Jak Państwo wiecie pieniądze z nowej
perspektywy nie są jeszcze dzielone, nawet nie są ogłaszane konkursy i wykonywanie w tej
chwili czegokolwiek z budżetu byłoby nieroztropnością.
J.Obara – Dobrze pan mówi. Cieszę się, że chce pan to zrobić. Właśnie o to chodzi.
A.Terlecki – Już poczyniliśmy kroki żeby się do tych rzeczy przygotować. Zlecamy projekty
na termomodernizację obiektów, mamy poprawiony projekt na Koziny, zmieniamy zakres,
aby można była łatwiej pozyskać dofinansowanie. Rozmawiamy z Powiatem i jeżeli w tej
chwili sobie tego nie zagwarantujemy to nie zrobimy tego w tej kadencji, np. droga w ramach
EWT to jest perspektywa 2015-2020. Jeżeli nasza droga by się tam nie znalazła to do 2020r.
już  nie  wprowadzimy  zadania.  Dlatego  skupiam  się  w  tej  chwili  nad  tym,  co  jest
najistotniejsze,  żeby  nie  przespać  jakiejś  sytuacji.  Jeszcze  trzeba  pamiętać  o  ważnej
inwestycji,  którą  teraz  prowadzimy,  tj.  oczyszczalnia  ścieków.  Państwo  wiecie,  w  jakim
momencie na tą oczyszczalnię ścieków weszliśmy. Mieliśmy 5 miesięcy na zrealizowanie.
Cieszmy się, że pogoda była dla nas sprzyjająca i dzięki temu to zadanie jest w tej chwili na
etapie  końcowym.  To  jest  też  nasz  wspólny  duży  sukces.  Sukces  poprzedników,  że  to
zaplanowali. Nasz sukces, że doprowadziliśmy to do końca i wszystko wskazuje na to, że nam
się uda wszystko w terminie rozliczyć.
J.Obara – Została podjęta uchwała w sprawie naboru do przedszkoli.  Czy ta uchwała nie
będzie przeszkadzała w tym naborze? Czy przedszkola w Lubiszynie i Baczynie są w 100%
zapełnione?
M.Marmurowicz – W Lubiszynie jest ok. 10 miejsc wolnych a w Baczynie są 2 miejsca
wolne.
J.Obara – Pan Wójt mówił, że będzie zmiana dożywiania w szkole w Lubiszynie. Jak ta
sprawa została załatwiona? Wiemy, że do tej pory gotowało przedszkole.
Jeszcze raz zapytam, co z pomieszczeniem po aptece w Baczynie? Czy już zapadła jakaś
decyzja, bo tu najlepszym wyjściem byłaby ta fizykoterapia?
A.Terlecki – Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia w Baczynie to zdaję sobie sprawę z tego, że
sytuacja tej placówki jest najgorsza na terenie gminy. Mam też takie informacje płynące po
kontrolach tego obiektu, że będziemy musieli tam przeprowadzić inwestycję dostosowania
tego  obiektu  ze  spełnieniem  określonych  warunków.  Jeśli  chodzi  o  to  pomieszczenie  to
decyzja jeszcze nie zapadła. Natomiast samo przeznaczenie pomieszczenia na rehabilitację,
czy na inne cele nie rozwiązuje sprawy. Trzeba w budżecie zaplanować środki na remont.
J.Obara – Czy jest taka szansa?
A.Terlecki – Jestem zainteresowany tym, żeby tą placówkę wyremontować oraz rozszerzyć
zakres opieki medycznej. Mówiłem już o tym, że prowadziłem na ten temat rozmowy. Zdaję
sobie jednak sprawę z tego, że to wymaga pieniędzy. W przypadku rehabilitacji trzeba spełnić
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określone wymogi.  Rozmawiałem na ten temat z Panią prowadzącą rehabilitacje.  Musimy
jednak mieć pieniądze i muszę uzyskać Państwa akceptację na przeznaczenie środków na ten
cel.
J.Obara – To dotyczy mieszkańców gminy Lubiszyn a nie tylko Baczyny.
G.Skorupska – Czy były inne propozycje na te pomieszczenia?
A.Terlecki – Nie.
G.Miszkiewicz –  Na  jakim  etapie  jest  w  tej  chwili  współpraca  z  Krainą  Szlaków
Turystycznych?
A.Terlecki - Z Krainą Szlaków Turystycznych jest w tej chwili pisana strategia. Zgłosiliśmy
swoje potrzeby i wnioski. Oczekujemy, że one zostaną w tej strategii umieszczone. Natomiast
jak będzie z dofinansowaniem i z jakich środków unijnych zostaną przyznane to zobaczymy.
G.Miszkiewicz – Chodzi o te ostatnie sale wiejskie.
A.Terlecki –  Zaproponowaliśmy salę  w  Tarnowie  i  salę  w  Baczynie.  Na  przyszłej  sesji
przedstawimy Państwu, o co wnioskowaliśmy.
J.Obara – Jeszcze sprawa dożywania dzieci w szkole w Lubiszynie.
M.Marmurowicz – Do czerwca została podpisana umowa na próbę. Zobaczymy jak to się
sprawdzi.
J.Obara – Jak to się ma do kosztów?
M.Marmurowicz – Jeden obiad kosztuje 5.50zł.
E.Stojanowska – Jako ośrodek płacimy 4,00zł. dla osób korzystających z pomocy społecznej.
G.Brzozowska – To będzie koszt szkoły w Lubiszynie. Z tych obiadów korzystają również te
dzieci, za które płacą rodzice.
A.Terlecki – Przedstawimy porównania tych kosztów.
W.Prętki  – Minęło  już  trochę  czasu  od  oddania  sali  wiejskiej  w Stawie  po  remoncie.  8
kwietnia 2015r.  był przegląd gwarancyjny, sporządzono protokół,  firma otrzymała czas na
usunięcie usterek do dnia 8 maja. Wiem, że przyszła odpowiedź z tej firmy, że wszystkie
usterki nie są z ich winy. Spękane tynki,  odpadające płytki na ścianach, odparzone tynki,
prawdopodobnie  źle  wykonane,  chociaż  nie  było  pewności,  bo  nie  widziałem  projektu,
odpływy  w  łazienkach  dla  niepełnosprawnych.  Wiem,  że  poszło  pismo  do  firmy,  która
sprawowała  nadzór  inwestorski  żeby  firma  się  do  tego  ustosunkowała.  Czy  przyszła
odpowiedź? Nie wiem, czy firma jeszcze istnieje, ale na pewno jest w upadłości, więc być
może nawet nie ma od kogo domagać się usuwania usterek. Rok po wykonaniu w zasadzie
sala jest do remontu.
A.Terlecki   -  Nie wiem, czy ta  odpowiedź już wpłynęła.  Wykonawca stwierdził,  że  były
błędy w projekcie, więc to nie jego wina. Poszło więc wystąpienie do Inspektora Nadzoru.
W.Prętki – To już jest ponad miesiąc, więc czy to nie jest tak, że nadzór inwestorski w jakiś
sposób działa na niekorzyść gminy, jeżeli nawet nie stara się ustosunkować? Przecież chyba
znaczne pieniądze były przeznaczone na ten nadzór inwestorski. Od początku miałem wiele
uwag do wykonania i mówiłem o nich.
M.Naczk – W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej głosów od mieszkańców, myślę, że
Pan Sołtys może to potwierdzić, o konieczności stworzenia nowej sali wiejskiej w Marwicach
ze względu na to, że dotychczasowa nie daje możliwości pełnienia swojej funkcji, jako że to
pomieszczenie jest częścią budynku, w którym zamieszkują lokatorzy. W przeszłości zdarzały
się  sytuacje,  w  których  kiedy sołectwo  próbowało  zorganizować  jakąś  imprezę  była  ona
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natychmiast  torpedowana  telefonami  do  policji,  która  przyjeżdżała  i  zamykała  imprezę.
Podnoszę ten wątek, ponieważ mieszkańcy składali już takie wnioski wcześniej.
A.Terlecki –  Temat  sali  w  Marwicach  jest  mi  znany,  jak  i  innych  sal  w  takich
miejscowościach jak Tarnów, Baczyna, Kozin.
R.Gajda – Pod sklepem w Marwicach postawiono słupki i większym samochodem ciężko
jest tam zaparkować i zrobić zakupy. Czy tak można zrobić?
A.Terlecki – Sprawdzimy czyja to jest działka.

Do punktu 15 porządku obrad:
T.Wereszczyński – W miejscowości Brzeźno dopiero po zjeździe na bruk z głównej drogi
pojawia  się  tablica  „teren  zabudowany”.  Czy  można  byłoby  zamienić  zieloną  tablicę
informacyjną z napisem „Brzeźno” na białą tablicę „teren zabudowany”. Można tam jechać
90 km/h,  za  chwilę  jest  skrzyżowanie,  dalej  mieszkają rolnicy,  gdzie  odbywa się  wywóz
płodów rolnych  z  pól.  Dalej  jest  też  zakręt,  na  którym była  już  kiedyś  kolizja  autobusu
szkolnego. Jest to bardzo niebezpieczne.
Na spotkaniu sołtysów sygnalizowałem, że mieszkańcy miejscowości Buszów mają problem
z wodą już od dawna. Tam nie ma wodociągu a w studniach brakuje wody.
Czy jest jakaś procedura, jak ktoś zniszczy przystanek? Kto ma to zgłosić, do kogo i jak to
wszystko  ma  przebiegać?  Podczas  naszej  zabawy  w  Ściechowie,  w  Brzeźnie  domorośli
siłacze próbowali zniszczyć przystanek. Zgłosiłem to, ale policja mówi żeby to wycenić, ale
ja nie jestem od wyceniania. Zgłosiłem to w gminie to pani mi powiedziała, że nie będzie
całego dnia traciła na Kwiatowej żeby odczekać w kolejce i później usłyszeć, że to jest mała
szkodliwość czynu. Zgłaszałem i to powinno być załatwione. Nie jestem od tego żeby jeździć
po komisariatach. Kiedyś już tak było, że zniszczyli nam przystanek. Znaleźliśmy winnych,
była rozmowa z policją, wpłacili pieniądze do gminy. Przystanek jest do dziś niezrobiony a
sprawa ucichła. Chciałbym żeby się określić jak postępować w takich przypadkach.
A.Terlecki – Jeżeli chodzi o zniszczenie mienia to powiadamiamy policję i powiadamiamy
nasz referat. Te przystanki są ubezpieczone. Do mnie nie trafiła ta informacja, że pracownica
tak zareagowała. Nie ma specjalnej procedury jak zgłaszać szkody. W pierwszej kolejności
należy  zgłosić  na  policję  i  to  może  zrobić  sołtys  bezpośrednio  lub  zgłosić  do  nas  i  my
przekażemy informację do policji.
J.Obara – Trzeba zgłaszać takie przypadki na policję i podawać, chociaż przybliżoną wartość
pomimo tego, że potem umarzają, bo nie wykryli sprawcy.
U.Głos – Zgłaszam uszkodzony przystanek, przyjeżdża policja, idą do tej osoby, co wiemy, że
to zrobiła i później się dowiaduję, że ten ktoś ma tzw. żółte papiery i nic się z tym nie dzieje.
Okazuje się, że oni są bezkarni.
B.Nawrocka – Miałam podobny przypadek.
J.Obara – Bardzo ważne żeby były te patrole w soboty.
K.Stefanek – Dostrzegam problem dyskryminacji takich małych miejscowości jak moja. 23
maja  odbył  się  Turniej  Sołectw,  tam  drużyna  dzieci  z  Kozin  zajęła  I  miejsce  i  zostali
nagrodzeni  obietnicą  budowy boiska,  ale  chciałbym zwrócić  uwagę,  że  tydzień  przed  tą
uroczystością dostałem z gminy regulamin gdzie było ujęte, że zwycięzca dostanie puchar
przechodni, ale również prawo organizacji tej imprezy za rok. Nastąpiła jednak zmiana. Taka
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zmiana reguł w trakcie gry nie jest do końca w porządku. Chciałbym żeby Państwo zwrócili
na to uwagę, że takie miejscowości nie mogą być wiecznie pomijane.
A.Terlecki – Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców Kozin i
dzieci tam mieszkających jest boisko do siatkówki niż zorganizowanie imprezy raz w historii
na  obiekcie,  którego  niema  i  doprowadzenie  tam  wody  i  światła.  Z  takiego  założenia
wychodziłem. Doprowadzenie prądu i wody do obiektu to jest koszt mniej więcej 5-6 tyś. zł. i
tak z Panem Sołtysem rozmawialiśmy. Nie stać nas na to żeby trwonić gminne pieniądze.
Więc pytanie, czy dla mieszkańców Kozin i dla tych dzieci ważniejsze jest to, że w przyszłym
roku odbędzie się impreza na jakimś wygospodarowanym placu, na którym zostanie woda i
prąd, z której zakładam, bardzo rzadko będą korzystali, jeżeli w ogóle będą, czy też zrobić to
co  zaproponowałem na  tym obiekcie,  na  którym jest  w tej  chwili  plac  zabaw i  jest  tam
miejsce  żeby  zorganizować  to  boisko  do  siatkówki?  Wydawało  mi  się,  że  to  co
zaproponowałem jest znacznie lepsze dla mieszkańców Kozin i dla dzieci niż to, o czym Pan
w tej chwili mówi. 
To nie jest zmiana reguł tylko jak najbardziej  uczciwe postawienie sprawy. Musimy sobie
odpowiedzieć,  czy  Turniej  Sołectw  powinien  być  realizowany  tak  jak  dotychczas
przechodnio,  ale  należy liczyć się z  tym, że w jednej,  czy drugiej  miejscowości możemy
nawet  nie  mieć  działki  żeby  to  zorganizować.  W  przypadku  Ściechowa  koszty,  jakie
ponieśliśmy to było ok. 6 tys.zł.. Podobne koszty chcę przekazać właśnie mieszkańcom Kozin
w postaci  tego  boiska.  Czy nie  lepszym rozwiązaniem jest  zrobienie  turnieju  sołectw  w
miejscowości,  gdzie  już  mamy infrastrukturę  a  mieszkańcy dostają  coś  znacznie  bardziej
wartościowego niż ta impreza. Ściechów miał piękną imprezę, na obiekcie została woda i
prąd, ale tam jest drużyna piłkarska, która będzie z tego korzystała. 
K.  Stefanek –  Pan  Wójt  chyba  mnie  źle  zrozumiał,  bo  nie  żądałem  organizowania  tej
imprezy. Chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, że takie małe miejscowości też istnieją i są
tam tacy sami mieszkańcy.
A.Terlecki  – Nie trzeba mnie o tym przekonywać, że mamy takie miejscowości. Proszę mi
powiedzieć, co jest lepsze dla mieszkańców Kozin w Pana odczuciu, czy to boisko, które
zaproponowałem przy placu  zabaw,  czy też  jednodniowa impreza  w miejscu  trudnym do
ustalenia?
K.Stefanek – Budowa obiektu.
B.Nawrocka – Powiem Państwu, że nigdzie nie ma takiej siły jak jest w Lubnie. Jest siedem
organizacji,  skrzykniemy się i  robimy imprezę,  ale robiąc już kilkanaście imprez przez te
wiele lat dla mnie lepiej jest robić to wszystko w Lubiszynie. Tu jest takie centrum, gdzie
wszyscy  mogą  dojechać.  Jeżeli  dana  miejscowość  wygrywa,  jak  najbardziej  trzeba  to
nagrodzić,  trzeba  zainwestować,  ale  uważam,  że  to  centrum  imprez  naszych  wspólnych
powinno być w Lubiszynie.
A.Terlecki – Rozmawiałem z Panem Sołtysem, co jest lepsze dla mieszkańców i dla tych
dzieci.
J.Skrodzka – Nie wykluczamy Państwa, będziecie współorganizatorami tej imprezy i jako
zwycięzcy będziecie mogli decydować o formie tej imprezy.
A.Terlecki – Co zrobimy, jeżeli wygra miejscowość, gdzie teren rekreacyjny znajduje się 1,5
km od wsi pod lasem? Doprowadzimy tam prąd i wodę, gdzie koszt będzie ok. 50.000zl.?
Uważam, że gminy na takie inwestycje nie stać. Lepiej chyba, że proponujemy w to miejsce
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mieszkańcom jakąś inwestycję, która rzeczywiście jest dla nich wartościowa, bo w Waszym
przypadku to jest boisko do siatkówki, w innej miejscowości to może być zagospodarowanie
jakiegoś skweru, itp.
J.Obara – Jaka na dzisiaj jest sytuacja boiska w Baczynie?
A.Terlecki – W tej chwili partnerem dla mnie jest Torbud Baczyna, który ma ten obiekt w
zarządzaniu. Nie dostałem od nich żadnej informacji,  że nie planują przystąpić do drugiej
rundy. Wystosowaliśmy pismo do prezesa klubu, żeby wypowiedzieli umowę na wodę, bo
chcę to przepisać na gminę, bo zdaję sobie sprawę, że podlewanie tej murawy nie może być
kosztem klubu.
G.Skorupska –  Proszę  sołtysów o  sprawdzenie  przygotowania  placów zabaw do  sezonu
wakacyjnego i  wykonanie niezbędnych napraw z funduszu sołeckiego,  tak żeby one były
bezpieczne.

Do punktu 16 porządku obrad:
E.Leśniewski – dokonał zamknięcia IX sesji rady gminy.

 Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K.Wiśniewska

Przewodniczący Rady Gminy
 Eugeniusz Leśniewski
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