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PROTOKÓŁ Nr XV/2015 

z przebiegu obrad XV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015r. 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.16
20

 i zakończyła się o godz.17
00

 

Na sesji obecnych było 13 radnych według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: T.Ciaś, J.Domagała 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

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

Gminy Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości. 

Stwierdził, iż na stan 15 radnych na sesji obecnych jest 13 radnych, wobec czego rada może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Do punktu 2 porządku obrad: 

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

w niżej podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją ENEA. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na 

lata 2016-2024. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

darowizny. 

Przewodniczący poinformował, iż w/w projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady 

Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XV/100/2015. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

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

Przewodniczący poinformował, iż w/w projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady 

Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XV/101/2015. 

 

Do punktu 5 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2016-2024. 

Przewodniczący poinformował, iż w/w projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady 

Gminy. 
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Rada Gminy zapoznała się z pozytywna opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

WPF. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XV/102/2015. 

 

Do punktu 6 porządku obrad: 

A.Laskowiec – Mam pytanie odnośnie placu zabaw. Było robione ogrodzenie i płotek jest 

spięty dużymi spinaczami, które nie są zbyt wytrzymałe. Czy na to też jest gwarancja? 

A.Terlecki – Gwarancja jest zarówno na ogrodzenie, jak i na elementy. 

A.Laskowiec – Czy możemy jakieś prace tam wykonać, jeżeli jest na to gwarancja, bo 

odleciało już parę sztachet z tego ogrodzenia? 

A.Terlecki – Myślę, że w granicach rozsądku, w porozumieniu z sołtysem można to naprawić 

w ramach środków sołectwa. 

A.Laskowiec – Myślę, że gdyby to było przymocowane wkrętami do drewna byłoby to 

trwalsze. 

S.Andrzejewski – Czy Powiat skończył łatanie dziur na drogach? 

A.Terlecki – Firma, która naprawia drogi powiatowe na naszym terenie rozpoczęła prace, ale 

ich nie zakończyła. Po rozmowie z Panem Radnym dzwoniłem do Pana Naczelnika i 

poinformował mnie, że w tej chwili wstrzymali prace, bo nie mają masy, ponieważ wytwórnia 

masy w okresie między świątecznym nie działa. Będą kontynuować prace po nowym roku. 

M.Naczk – W tej samej sprawie. Czy muszę zgłaszać takie sprawy na sesji, czy mogę 

bezpośrednio kontaktować się z p. Łukaszczukiem? 

A.Terlecki – Proszę zgłaszać to do nas a my przekażemy do Naczelnika Wydziału Dróg 

Powiatowych. 

A.Bogusz – Zgłaszałem na sesji sprawę kanałów. Napisałem podanie, Pan Łukaszczuk 

załatwił sprawę pozytywnie. Prace zostały wykonane. 

A.Terlecki –Działamy. Mało mówimy, staramy się robić. 

A.Bogusz – To była poważna sprawa. 

A.Terlecki – Takich spraw jest więcej. 

R.Gajda – Jako sołtysi składaliśmy wniosek na nowy rok o dopłacaniu do prądu żeby lampy 

paliły się w nocy, bo w niektórych miejscowościach się pali, ale nie we wszystkich. Od kiedy 

to będzie i jak to będzie liczone, czy od lampy, czy inaczej? Trzeba się spotkać i to omówić 

żeby nikogo nie skrzywdzić. 

A.Terlecki – Musimy się nad tym zastanowić. To, że teraz w niektórych miejscowościach te 

lamy nie świecą w nocy to są oszczędności ze strony budżetu gminy. Jeżeli będziemy chcieli 

je zaświecić w całej gminie to musimy sobie uczciwie powiedzieć, że wpływy, które 

zapewniają nam sołectwa na ten cel, to nie są środki, które pokrywają te koszty. Wtedy może 

zabraknąć środków, które zaplanowaliśmy na oświetlenie w 2016r. Musimy do tego podejść 

zdroworozsądkowo a z drugiej strony rozumiem te miejscowości, które nie mają oświetlenia 

przez całą noc. Trzeba znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie. 

G.Skorupska – Co roku robię przedbieg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i straż 

pożarna zawsze w tym uczestniczy. Teraz mówili, że trzeba mieć pozwolenie od Wójta. 

A.Terlecki – Nie robimy przeszkód w takich sytuacjach, ale chcemy mieć wpływ na te 

działania na terenie gminy. Jeżeli chodzi o wyjazd do akcji to decyduje o tym dyspozytor 
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straży pożarnej a nie wójt. Wspieramy tego typu działania tylko muszą się oficjalnie zwrócić 

o to. 

S.Andrzejewski – Droga przed tartakiem w Ściechowie należy chyba do Nadleśnictwa 

Różańsko. Robią tą drogę, ale wywożą kruszywo ze składnicy koło PKP i droga, którą to 

wożą jest coraz bardziej popękana. Nie wiem jak ona się zachowa po zimie. To jest odcinek 

ok. 300 metrów. Proszę żeby zwrócić na to uwagę. Podobna sytuacja była w Wysokiej. 

 

Do punktu 7 porządku obrad: 

E.Leśniewski dokonał zamknięcia obrad XV sesji Rady Gminy Lubiszyn. 

 

Protokołowała: 

K.Wiśniewska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Eugeniusz Leśniewski 

 

 

 

 


