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Protokół Nr XIV/2015 

z przebiegu obrad XIV sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 18 grudnia 2015 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.12
00

 i zakończyła się o godz.13
20

 

 

Na 15 radnych na sesji obecnych było 14 radnych według załączonej listy obecności. 

Nieobecny: M.Naczk 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia XIV zwyczajnej sesji Rady 

Gminy Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości. 

Stwierdził, iż na ustawowy 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 porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

4. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stawie 

poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 

podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów 

oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.  

10. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz 

przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 
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11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych 

przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia załącznika nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy 

Lubiszyn na lata 2015-2020. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem 

roku budżetowego 2015. 

14. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. 

a) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

b) opinia Komisji Rady Gminy, 

c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

d) dyskusja, 

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

15. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

17. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy. 

18. Interpelacje i wnioski radnych. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

W.Prętki – Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2016 rok. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w wniosek W.Prętkiego. 

A.Terlecki – Proszę o zwolnienie mnie w dniu dzisiejszym ze składania sprawozdania z 

pracy między sesjami. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w wniosek A.Terleckiego. 

E.Leśniewski - przedstawił porządek obrad po zmianach, który został przyjęty jednogłośnie 

w niżej podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

4. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stawie 

poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 
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9. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 

podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów 

oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.  

10. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz 

przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych 

przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia załącznika nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy 

Lubiszyn na lata 2015-2020. 

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem 

roku budżetowego 2015. 

14. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. 

a) projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

b) opinia Komisji Rady Gminy, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

d) dyskusja, 

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

17. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy. 

18. Interpelacje i wnioski radnych. 

19. Sprawy różne. 

20. Zamknięcie obrad sesji. 

Do punktu 3 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz 

poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie 

zaopiniowana. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/87/2015. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej oraz poinformował, 

iż na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

Rada Gminy większością głosów (11 „za”, 3 „wstrzymujące się”) podjęła w/w uchwałę Nr 

XIV/88/2015. 
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Do punktu 5 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poinformował, iż na wspólnym 

posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/89/2015. 

Do punktu 6 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz poinformował, iż na wspólnym 

posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/90/2015. 

Do punktu 7 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii oraz poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu komisji 

uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/91/2015. 

Do punktu 8 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Stawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

A.Bogusz - Na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana, ale 

ta opinia nie była jednomyślna. 

W.Prętki – Rozumiem, to jest uchwała kontrowersyjna. Swojego zdania nie zmieniłem, 

pozostaję przy swoim zdaniu, że niestety rodzi się obawa, nie wiem, czy nieuzasadniona, to 

się okaże prawdopodobnie za 2 lata, kto miał tak naprawdę rację, że właśnie to, że nie będzie 

tego oddziału przedszkolnego w Stawie, to będzie taki pierwszy krok do samo zwijania się tej 

szkoły. Bo nie wiem, czy rzeczywiście tak jak mówił Pan Wójt, dzieci będą wracać. Nie 

wiem, pozostaje to nadal w sferze przypuszczeń. Ja pozostaję przy swoim zdaniu, że jednak to 

nie będzie tak, że jednak te dzieci pozostaną w Ściechowie lub też w Myśliborzu, bo też 

trzeba się z tym liczyć, że nie wszystkie dzieci trafia do Ściechowa. Druga sprawa, czy to jest 

rzeczywiście tak krytyczny moment, że musimy to już w tej chwili rozważyć, jeżeli w sejmie 

dokładnie w tym czasie trwają prace nad nowelizacją ustawy oświatowej? Miedzy innymi tam 

jest tez mowa o przesunięciu terminu wejścia w życie tych przepisów odnośnie 

przekształcenia przedszkoli. Nie wiem, to musicie Państwo sami zdecydować. Mój głos 

będzie nadal przeciwny. 
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E.Leśniewski – Jak wrócą 8-klasowe szkoły, taki wariant jest rozważany, to gdzie wtedy 

będzie przedszkole? 

W.Prętki – Mówi się, że znowu będzie zerówka i 8 klas. 

E.Leśniewski – Jakby w Stawie została utrzymana szkoła 8-klasowa to zerówka, czy 

przedszkole jest w Stawie? Nawet, jeśli będzie dwoje dzieci to te dzieci nie będą chodzić do 

Ściechowa? 

G.Skorupska – Chodziło o to, że dzieci nie ma zbyt dużo. Jeżeli będzie zerówka i 8-klasowa 

szkoła to będą świetlice do godziny 15.00 tak jak Pan Wójt wspomniał. To dzieci same nie 

zostaną. Jest to sprawdzone przykładowo w naszej szkole w Lubnie. Jeżeli dzieci w tej chwili 

jest mało a gmina jest w trudnej sytuacji to żeby otworzyć z prawdziwego zdarzenia 

przedszkole w Stawie i w Ściechowie to niestety wychodzi jak wychodzi. Możemy jeszcze 

kiedyś wrócić do tego tematu. Na dzień dzisiejszy po prostu jest tak, jak jest, że utrzymanie 

przedszkola to jest za duży koszt na naszą gminę. Mieliśmy 2 dni temu spotkanie radnych i 

długo o tym rozmawialiśmy. W każdej szkole powinny być świetlice. U nas świetlica jest do 

godziny 16.00 i dzieci maja opiekę. I w Stawie też na pewno dzieci będą pod opieką tak jak 

pan Wójt mówił, chociaż do godz. 15.00. 

W.Prętki – Jeżeli rzeczywiście powstanie przedszkole w Ściechowie, czy tam będą 

uczęszczały tylko te dzieci, które są rok przed I klasą, czy mówimy o pełnym przedszkolu od 

3 roku życia? 

A.Terlecki – Zanim przejdę do odpowiedzi dla Pana Radnego z miejscowości Staw powiem 

skąd wzięła się ta uchwała, bo myślę, że to jest warte wyjaśnienia. Trzeba sięgnąć do genezy i 

podać przyczyny, Podstawowa i jedyna przyczyna, dla której tą uchwałę w tej chwili, 

omawiamy, przypominam, że jest to uchwała intencyjna, czyli jeszcze niczego nie przesądza, 

ale podstawowa przyczyna jest taka, że zmienia się stan prawny i od 1 września 2016 r. 

oddziały przedszkolne przy szkołach, jako takie nie mogą istnieć. Więc nie mówimy w tej 

chwili o likwidacji oddziału przedszkolnego, tylko o tym, czy w m. Staw i m. Ściechów, 

gdzie w tej chwili mamy oddziały przedszkolne od 1 września będziemy mieli przedszkola. 

Bo z mocy ustawy od 1 września 2016 r. oddziały przedszkolne przekształcają się 

automatycznie w przedszkola, jeżeli samorządy nie podejmą określonych kroków. Właśnie 

tych, które my podejmujemy i o co pytał Pan Radny z m. Staw. Pytał Pan o to, czy to nie za 

wcześnie?  Z tą sprawą czekaliśmy i tak maksymalnie długo. Natomiast, jeśli mamy 

cokolwiek w tej kwestii zrobić to jest jak najbardziej ostatni czas żeby tych czynności 

dokonywać. Przypominam, że likwidacja czegokolwiek w systemie oświatowym wymaga 

półrocznego wyprzedzenia. Więc ewentualne decyzje musimy podjąć do końca lutego 2016 r. 

Czasu zostało naprawdę niewiele. Żałuję, że w takiej sytuacji zostałem postawiony, natomiast 

nie ja przyjmuje ustawy. Jako samorząd musimy stosować się do obowiązujących przepisów. 

Nie miałem zamiaru i to wielokrotnie podkreślałem i nie mam go obecnie, związanego z 

likwidacją szkoły w Stawie. Takich planów nie mam. Natomiast, jeśli karze mi się z mocy 

ustawy od 1 września otworzyć pełnoprawne przedszkole, czyli wszystkie obowiązki, które 

spoczywają na samorządzie, które są związane z uruchomieniem przedszkola to uważam, że 

w tej sytuacji Gminy nie stać na to żeby w miejsce dwóch istniejących oddziałów 
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przedszkolnych w Stawie i Ściechowie tworzyć dwa przedszkola. Przypominam, że to są 

oddzielne wejścia, oddzielne szatnie, dostosowane odpowiednio toalety, 3 posiłki dziennie. W 

tym przypadku braliśmy pod uwagę najmniej bolesne rozwiązanie dla mieszkańców w całej 

gminie, czyli utworzenie w miejsce dwóch funkcjonujących oddziałów przedszkolnych, 

jednego przedszkola w Ściechowie. Na tym względzie zaważyła głównie demografia. W tej 

chwili w oddziale przedszkolnym w Ściechowie jest więcej dzieci niż w Stawie. Nie mogę 

zagwarantować, że dzieci z oddziału przedszkolnego ze Stawu, które trafią ewentualnie do 

przedszkola w Ściechowie, po roku nauki tam trafią z powrotem do szkoły w Stawie. Tego 

zagwarantować nie mogę, bo nie ja o tym decyduję. Zadecydują o tym rodzice. Natomiast w 

tej chwili nie widzę jakichkolwiek przesłanek, które miałyby świadczyć o tym, że te dzieci 

pozostaną już w Zespole Szkół w Ściechowie i tam będą kontynuowały naukę. Podkreślam, to 

nie jest nasz wymysł.  Mamy w tej chwili do wyboru, albo uruchamiamy 2 nowe przedszkola 

ze wszystkimi tego konsekwencjami w Ściechowie i w Stawie, albo też szukamy innego 

rozwiązania. I teraz, jak Pan spytał o to, czy tam będzie pełnoprawne przedszkole. W tym 

przedszkolu będziemy tylko realizowali obowiązek wynikający z ustawy. Więc jeżeli mamy 

opieką przedszkolną objąć dzieci 5-letnie to je obejmiemy. Natomiast, jeżeli nie ma 

obowiązku objęcia opieka przedszkolną dzieci 3-letnich, to będziemy tego unikali. 

Wielokrotnie już podkreślałem, że przed Gminą stoją ogromne wyzwania. Chcemy bardzo 

wiele zrobić. Oświata jest jednym z tych wyzwań i musimy do tych spraw podchodzić 

racjonalnie. Jeszcze raz podkreślam, sprawa nie dotyczy szkoły podstawowej w Stawie. 

Mówimy o oddziale przedszkolnym, którego od 1 września 2016 r. być nie może. I 

odpowiadamy w tej chwili sobie na pytanie, czy tworzymy pełnoprawne przedszkole w 

Stawie, czy też go nie tworzymy? Jeżeli tworzymy to musimy znaleźć na to pieniądze. 

Spotykałem się z mieszkańcami Stawu na zebraniach wiejskich, ta kwestia nie była wówczas 

poruszana, bo nie sądziliśmy, że ona będzie dyskutowana. Natomiast mieszkańcy 

miejscowości Staw podnosili zupełnie inne kwestie istotne dla miejscowości, nie budowę, czy 

otwarcie przedszkola w Stawie. Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską to też z nimi 

prowadziliśmy rozmowy, przedstawialiśmy racjonalne argumenty, o których w tej chwili 

mówię i spotkało się to z dużym zrozumieniem. Zaproponowaliśmy nawet dla mieszkańców 

Stawu, aby uatrakcyjnić ofertę oświatową to, o czym wspomniała Pani Radna, wydłużenie 

czasu pracy świetlicy, bo w tej chwili świetlica w Stawie funkcjonuje dość krótko, bo do 

godz. 13.15 i szkoła jest zamykana. To nie jest komfortowa sytuacja dla rodziców, bo dziecko 

z I, II, czy III klasy musi opuścić budynek szkoły. Chcemy tą pracę świetlicy wydłużyć i 

myślę, że na tym skorzystają rodzice wszystkich dzieci, również z miejscowości Staw. 

E.Leśniewski – Proszę mi powiedzieć, jak te małe 3-letnie dzieci będą dowożone do 

Ściechowa? Nie bardzo to rozumiem, autokarem to chyba nie wchodzi w grę? 

A.Terlecki – Do Ściechowa będą dowożone tylko te dzieci, które są objęte obowiązkiem 

przedszkolnym. W tej chwili dzieci 3-letnie nie są objęte obowiązkiem przedszkolnym i one 

nie chodzą do oddziału przedszkolnego w Stawie i nie będą dowożone. Natomiast dowozem 

obejmiemy dzieci, które są objęte obowiązkiem przedszkolnym.  
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Ta reforma to jest kolejny problem, z którym mają się zmierzyć samorządy. I o ile w dużych 

miejscowościach, takich jak Gorzów to nie jest problem, jeżeli dzisiaj dziecko trafia na jedną 

ulicę a jutro na drugą to w naszej sytuacji, samorządu gminnego problem się pojawia. Nie 

jestem autorem tego typu rozwiązań, mam je tylko wdrażać. Więc jeżeli Pan pyta, czy te 

dzieci będą dowożone, w tej chwili nie będą, bo i do oddziału przedszkolnego w Stawie nie są 

takie dzieci dowożone. Natomiast jak Pan pyta o tych uczniów już objętych obowiązkiem 

przedszkolnym, czyli 5 i 6 –latków to w tej chwili takie dzieci są dowożone, np. z 

miejscowości Marwice od lat dzieci trafiają do Baczyny. 

G.Skorupska – Te dzieci, które są objęte, to tak, jak Pan Wójt mówi a te dzieci, które nie są 

objęte to tak jak do tej pory rodzice sami dowożą. To nie tak, że nie zostaną przyjęte, czy do 

Ściechowa, czy do Baczyny, czy do Lubiszyna. Dzieci, które nie są objęte obowiązkiem 

dowożenia przez gminę to jest już obowiązkiem rodzica. 

Rada Gminy większością głosów (10 „za”, 2 „przeciwne”, 2 „wstrzymujące się”) podjęła 

w/w uchwałę Nr XIV/92/2015. 

 

Do punktu 9 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

A.Bogusz - Na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/93/2015. 

Do punktu 10 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego 

gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz 

przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

A.Bogusz - Na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/94/2015. 

Do punktu 11 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie 

Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego A.Bogusz - Na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została 

pozytywnie zaopiniowana.  
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/95/2015. 

Do punktu 12 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia załącznika nr 1 do Strategii 

Rozwoju Gminy Lubiszyn na lata 2015-2020. 

A.Bogusz - Na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/96/2015. 

Do punktu 13 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji uchwała została pozytywnie zaopiniowana. 

T.Ciaś – Pytanie do Pani Skarbnik. Z tego, co rozumiem, coś, co zaplanowaliśmy, nie 

wykonaliśmy, przechodzi na przyszły rok? 

B.Pampuchowicz – Tak. 

T.Ciaś – Zaplanowaliśmy na projekty na jezioro Marwicko i na parki 70.000zł.. Jeżeli te 

projekty nie są napisane, czy one też nie powinny tu być uwzględnione? Czyli one też nie 

wygasają? 

B.Pampuchowicz – Myślę, że w tej sprawie powinien wypowiedzieć się Pan Kierownik RIT. 

Natomiast zasada kreowania wydatków i ustalania planu wydatków niewygasających, 

podlegają tylko te wydatki, które zostały rozstrzygnięte, po pierwsze w procedurze zamówień 

publicznych i zostały podpisane umowy na ich realizację i po drugie wydatki, które się toczą 

zgodnie z zawartymi umowami. Zgodnie z ustawa o finansach publicznych wydatki mogą być 

niewygasające pod warunkiem zachowania tutaj zasady rozeznania rynku, procedury 

zamówień publicznych i tego, że została zawarta umowa. 

A.Terlecki – Drodzy Państwo, pamiętacie dyskusję na temat parków i jeziora. Wtedy 

mówiłem, że jeżeli przytrafi się możliwość pozyskania pieniędzy wówczas będziemy te 

dokumentacje zlecali i nad nimi pracowali. W związku z tym, że w tym roku nie było takich 

możliwości to nie zleciliśmy tych dokumentacji. Nie wykluczamy, że w przyszłym roku jak 

pojawią się możliwości pozyskania pieniędzy, czy to na parki, czy na jezioro, Marwicko do 

tematu ponownie wrócimy. W tej chwili te prace i te dokumentacje nie zostały zlecone, więc 

one nie przechodzą na rok przyszły, jako środki niewygasające. Pieniądze są 

niewykorzystane, podobnie jak i szereg innych zadań zaplanowanych w budżecie a 

niezrealizowanych. Takie rzeczy się zdarzają. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/97/2015. 

Do punktu 14 porządku obrad: 

Rada Gminy zapoznała się z projektem budżetu Gminy Lubiszyn na 2016 rok. 

Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu wydały pozytywną opinię o projekcie 

budżetu Gminy Lubiszyn na 2016r. 

Rada Gminy zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: 
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1) projektu uchwały budżetowej na 2016r. 

2) możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Lubiszyn na 2016r. 

Rada Gminy większością głosów ( 13 „za”, 1 „wstrzymujący się” - w głosowaniu brało 

udział 14 radnych) podjęła uchwałę nr XIV/98/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Lubiszyn na 2016 rok. 

Do punktu 15 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2016 r. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XIV/99/2015. 

Do punktu 16 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Dwukrotnie byłem na oczyszczalni ścieków i spotkałem się z Panem 

Kierownikiem i jestem pod wrażeniem tego obiektu.  

Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji wspólnej, gdzie spędziliśmy 4,5 godziny. 

W wielu przypadkach pomagał mi Wiceprzewodniczący A.Bogusz, który uczestniczył w 

spotkaniach wigilijnych, za co mu serdecznie dziękuję.  

Do punktu 17 porządku obrad: 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji. 

 

Do punktu 18 porządku obrad: 

J.Domagała – Ponieważ jest to ostatnia sesja w tym roku chciałaby podziękować szczególnie 

za prace, które wykonał i w tak szybkim tempie, o które niekiedy 2 lata się prosiliśmy, my 

mieszkańcy wysokiej, Panu Krzysztofowi i całemu urzędowi. Wydawałoby się, że 

postawienie lustra naprzeciwko, gdzie z domu ludzie nie mogą wyjechać, czy postawienie 

słupków, które są widoczne w czasie mgły, gdzie konkretnie do PGR-u mają ludzie skręcić, 

ktoś by powiedział, że to jest błahostka. Naprawdę reakcja była błyskawiczna a ja te 

wszystkie sytuacje, nie ukrywam to są od mieszkańców, no nikt z nas nie jest w stanie jeździć 

po każdym kawałeczku gruntu, drogi itd. w każdej miejscowości. Naprawdę muszę tutaj 

bardzo serdecznie podziękować i w ogóle nam wszystkim, że tak dotrwaliśmy w zdrowiu i 

obyśmy się spotkali również w przyszłym roku. 

Są jeszcze sprawy oświetlenia, o które prosiłam i już Pan Wójt i Pan Kierownik potwierdza, 

że będą u nas już w przyszłym tygodniu na pewno lampy świeciły. Wysoka nie jest zbyt 

bezpieczna, jeżeli chodzi o drogi. 

A.Laskowiec – W Ściechówku jest lampa koło basenu i już kilkakrotnie było to zgłaszane, 

niby naprawione przez ENEA i ona nadal wygasza się na jakiś czas. Więc jeśli ENEA będzie 

na terenie naszej gminy może by zajechali i sprawdzili tą lampę. 

J.Obara – Niedawno głosowaliśmy nad zmiana uchwały budżetowej i tam pojawił się plan 

wydatków i dochodów jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych i tam się 

powiązuje sprawa wydatków i sprawa dochodów jakby na zero. A jakby było tak, że jest 

nadwyżka w Zakładzie Usług Komunalnych to co z tą nadwyżką wtedy będzie zrobione? 
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Słyszymy, że Zakład Usług komunalnych funkcjonuje coraz lepiej i jeżeli to byłoby tak, to 

moje pytanie, co z ta nadwyżką? 

 Czy to Rada Gminy decyduje, czy Wójt decyduje jednoosobowo żeby ta nadwyżka wróciła 

do budżetu gminy? Proszę mi wytłumaczyć, czy to tak będzie funkcjonować? 

 Pytanie jest krótkie. Jeżeli taka nadwyżka budżetowa powstanie, co z tą nadwyżką? Czy 

zostaje do dyspozycji Zakładu usług komunalnych, czy po prostu wraca do budżetu gminy? 

B.Pampuchowicz – Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządowy zakład budżetowy a takim jest 

Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie nadwyżka środków obrotowych podlega wpłacie 

do budżetu chyba, że w drodze uchwały organu stanowiącego zostanie zakład zwolniony z 

wpłaty do budżetu tej nadwyżki. Nadwyżka jest ustalana dopiero po zamknięciu roku 

finansowego, po zrobieniu pełnych sprawozdań, czyli nie wcześniej niż z końcem lutego. 

Wtedy można zweryfikować faktyczny stan środków obrotowych. 

E.Leśniewski – Mam takie pytanie, na które proszę żeby mi nikt nie odpowiadał. To jest 

pytanie szczególne. Myślałem jak to zrobić żeby nikogo nie upokorzyć. Nawet nie wszyscy 

Państwo wiecie, że w latach 1976-1983 prowadziłem wielkie budowy, gdzie miałem kilkaset 

osób pod sobą. Posiadam uprawnienia budowlane aktualne i wiele innych rzeczy. Chcę 

mówić o tym parkingu w Stawie. Ukłuły mnie 3 rzeczy: 

1) to wyjazd z tego parkingu, o którym mówiłem, 

2) ta podbudowa, 

3) tak popatrzyłem, nie wiem te standardy teraz są takie, najpierw się projektuje, później się 

wykonuje. Lepiej dłużej projektować niż wykonywać. Jak zobaczyłem słup, który jest 

robiony w parkingu to tak jakby słup na ulicy stał. 

Proszę mi na to nie odpowiadać. To są takie moje sugestie, może bolą, ale powiem, bo mnie 

boli również, że będę musiał tez tam parkować i może się zdarzyć, że trafię w słup. 

 

Do punktu 19 porządku obrad: 

T.Ciaś – W związku z tym, że mam do załatwienia sprawy rodzinne i nie będzie mnie na 

drugiej części sesji chciałbym Państwu życzyć wesołych i zdrowych świąt. 

J.Obara – Kończy się pierwszy rok naszej kadencji i trzeba powiedzieć, że jest w dobrym 

wykonaniu. Nie mówię, że w bardzo dobrym, poczekamy, zobaczymy. Nie ma jeszcze 

świątecznych Wieści Lubiszyńskich, ale pamiętacie Państwo jak na komisjach i sesjach były 

poruszane takie sprawy jak kalendarium imprez kulturalno-oświatowych na terenie Gminy 

Lubiszyn. Kończy się rok i nie wiem, czy Pan Wójt podjął już konkretną decyzję w tej 

sprawie, bo tych imprez jest dużo i dobrze byłoby je zaszufladkować, co gminne, co sołeckie i 

wtedy byśmy wiedzieli, na czym siedzimy. 

A.Terlecki- Jeśli chodzi o Wieści Lubiszyńskie to myślę, że jeszcze przed świętami je 

Państwo dostaniecie. Takie kalendarium będzie zamieszczone już w przyszłym roku. 

R.Jaworski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Mili Państwo, idąc tokiem pytania Pana 

J.Obary chciałbym ten temat poruszyć a mianowicie 12 sierpnia 2015 r. złożyłem pismo do 

pana Przewodniczącego za pośrednictwem Rady Gminy o treści „Zakład usług Komunalnych 

w Lubiszynie przekazuje projekty uchwał celem ich weryfikacji, wprowadzenia ewentualnych 

poprawek, przedłożenia pod dyskusję na posiedzeniu komisji oraz pod głosowanie na sesji 

Rady Gminy Lubiszyn.”. Do dziś nie mam odpowiedzi. 
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A.Terlecki – Drodzy państwo, w tej chwili nie znamy nadwyżki i trudno jest orzekać o tym, 

czy ją przekażemy do dyspozycji Zakładu usług Komunalnych, czy też nie. 

Panie Kierowniku, pan ze mną na ten temat nie rozmawiał ani razu. Myślę, że nasze kontakty 

cotygodniowe a w ostatnim czasie codwutygodniowe, przynajmniej takiej rozmowy by 

wymagały. Więc proszę byśmy takie sprawy najpierw omawiali między sobą zanim Pan 

poruszy je na sesji. Bo o ewentualnym przeznaczeniu nadwyżki owszem decyduje Rada, ale 

za moją aprobatą. 

J.Obara – Czy wpłynęło takie pismo do Przewodniczącego Rady Gminy? 

E.Leśniewski – Wpłynęło, ale w pewnym okresie zostało wstrzymane. 

A.Terlecki – Trzeba pamiętać, kto ma inicjatywę uchwałodawczą. 

E.Leśniewski – Wójt. 

A.Terlecki – A nie Pan Kierownik Zakładu Usług Komunalnych. 

J.Obara – Skoro takie pismo wpłynęło powinno trafić do wszystkich radnych. 

E.Leśniewski – Była decyzja żeby nie prowadzić nad tym prac. 

J.Domagała – Prosiłabym, aby się spotkali sołtysi z wójtem w sprawie ustalenia 

harmonogramu imprez, które będą w 2016 r. żeby to usystematyzować. 

W.Zwieruho – Uważam, że Komisja Oświaty powinna się przyjrzeć kilku sprawom, m.in. 

kalendarzowi imprez i ustalić to wspólnie z panem wójtem. W gminie dzieje się wiele 

dobrych rzeczy i myślę, że ludziom, którzy robią te dobre rzeczy należy się odpowiednie 

wyróżnienie, dlatego przygotowałem propozycje wyróżnień i myślę, że na najbliższej komisji 

spotkamy się i przedstawię swoje założenia. 

G.Skorupska – W sprawie tego kalendarza musielibyśmy spotkać się z sołtysami i z Panem 

Wójtem. 

E.Leśniewski – Chciałbym Państwu podziękować za pracę, jaką dokonaliśmy w 2015r. 

 

Do punktu 20 porządku obrad: 

E.Leśniewski – dokonał zamknięcia XIV sesji rady gminy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

K.Wiśniewska 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Eugeniusz Leśniewski 
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