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Protokół Nr XVI/2016 

z przebiegu obrad XVI sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 19 lutego 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.14
00

 i zakończyła się o godz.17
00

 

 

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

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

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

Gminy Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości a szczególnie Radnego Sejmiku 

Województwa Lubuskiego Pana Józefa Kruczkowskiego, który zabierze głos po przyjęciu 

porządku obrad. 

Stwierdził, iż na ustawowy stan 15 radnych na sesji obecnych jest 15 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 uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubiszyn na lata 2015-2030” 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.  

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

na lata 2016-2024. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Stawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

8. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy 

Lubiszyn. 

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

11. Przyjęcie protokołu z XIII i XVI sesji Rady Gminy. 

12. Interpelacje i wnioski radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad sesji. 

J.Skrodzka – W związku z nieobecnością Pana Wójta proszę o wycofanie z porządku obrad 

punktu dotyczącego sprawozdania z pracy między sesjami. Pan Wójt przebywa na zwolnieniu 

chorobowym i przedstawi swoje sprawozdanie na następnej sesji. 
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Rada Gminy większością głosów (14 „za”, 1 „przeciwny”) przyjęła wniosek Zastępcy Wójta 

o wykreślenie z porządku obrad punktu 9 – Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między 

sesjami. 

G.Skorupska – Proponuje wycofać uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

Mieliśmy w tej sprawie dwa razy komisję i jeszcze mamy za mało informacji żeby podjąć 

decyzję w tej sprawie. Komisja Oświaty i Spraw Socjalno-Komunalnych doszła do wniosku, 

żeby nie krzywdzić dzieci. Chcemy, jako komisja spotkać się jeszcze z rodzicami. 

J.Obara – Wnioskodawcą uchwały jest Pan Wójt, czy radny ma prawo wnioskować o 

wycofanie? 

T.Wojcieszyński – Każdy radny ma prawo wnioskować o zmianę porządku obrad. 

J.Skrodzka – Na posiedzeniu, na którym byłam Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała 

ten projekt uchwały.  

T.Wojcieszyński – Pierwotna uchwała była podejmowana w momencie, kiedy obowiązywały 

inne przepisy. W obecnym stanie prawnym wymagana jest zgoda Kuratora. Ta uchwała ma 

charakter kosmetyczny i o niczym jeszcze nie przesądza, ponieważ jest w sprawie zamiaru 

przekształcenia. Trzeba będzie podjąć kolejną uchwałę żeby to wszystko było skuteczne i 

żeby przeprowadzić ta procedurę do końca. 

G.Skorupska – Chciałabym odłożyć podjęcie tej uchwały a każdy sam zdecyduje jak ma 

zagłosować. 

T.Ciaś – W uzasadnieniu tej uchwały jest takie zdanie „Natomiast zgodnie z obecnym stanem 

prawnym oddział przedszkolny z mocy ustawy stanie się przedszkolem dopiero z dniem 01 

września 2019r.”., Czyli ta uchwała może być podjęta za rok? 

T.Wojcieszyński – W momencie, kiedy była podejmowana pierwotna uchwała był inny stan 

prawny, tj. oddziały przedszkolne z mocy prawa od 1 września 2016r. stawały się 

przedszkolami. Ten obowiązek został przesunięty o 3 lata, ale do końca lutego musimy 

zawiadomić rodziców na podstawie wcześniej podjętej uchwały. 

Rada Gminy nie przyjęła wniosku G. Skorupskiej w sprawie wycofania z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Stawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (6 „za”, 8 „przeciwko”, 1 

„wstrzymujący się”). 

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

głosów ( 14 „za”, 1 „przeciwny”) w niżej podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubiszyn na lata 2015-2030” 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.  

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

na lata 2016-2024. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Stawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 
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7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

8. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy 

Lubiszyn. 

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

10. Przyjęcie protokołu z XIII i XVI sesji Rady Gminy. 

11. Interpelacje i wnioski radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

J.Kruczkowski – Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado!  

Wypadałoby, żeby radny sejmiku z tego regionu przynajmniej raz w roku był w każdej 

gminie. Może nawet za późno jestem, ale to tak bywa, że nieraz są kolizje związane z tym, że 

radny sejmiku ma czasami sporo różnych spraw i musi być w wielu miejscach a jeszcze 

biorąc pod uwagę, że sejmik obraduje w Zielonej Górze a jeszcze jak to jest kilka 5razy w 

miesiącu to już z niczym nie można pogodzić. Sejmik to jest taki parlament wojewódzki, 

gdzie zapadają decyzje dotyczące całego naszego regionu. I tak jak w gminach, czy powiecie 

trzeba powiedzieć, że układ sejmiku jest taki sam jak każdej sesji. Na początku, po sprawach 

formalnych, też są interpelacje i wnioski radnych i zajmuje to ok. godziny, z czego 40 minut 

to jest sprawa dróg. Widać, że drogi i w gminach, i w powiecie, i w sejmiku to jest najbardziej 

bolący problem. To pokazuje, jaka jest potrzeba społeczna i te drogi decydują o tym jak się 

nam żyje, jak się nam mieszka, ale decydują też o rozwoju gospodarczym. Jak Państwo 

wiecie zawsze byłem za tym, aby jak najwięcej środków przeznaczać na drogi i w mojej 

ocenie w tej chwili w Sejmiku są za małe środki przeznaczana na drogi, bo oczywiście w tej 

perspektywie finansowej 2015-2020 mówi się o tym, że pieniądze są przede wszystkim na 

drogi związane z dojazdami do węzłów autostradowych, dróg ekspresowych, czy dróg 

krajowych o znaczeniu ponadlokalnym. Natomiast, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, 

powiatowe, czy gminne, tak jak Państwo wiecie część środków jest z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Natomiast dla mnie jest niezrozumiałe, dlaczego Lubiszyn nie znalazł 

się w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym i nie ma dla Lubiszyna środków w Gorzowskim 

ZIT, bo przecież Baczyna to już jest Gorzów i jak ktoś mówi, że tu nie ma związków 

komunalnych a robi to ktoś z Warszawy z ministerstwa, to musiałby przyjechać najpierw i 

zapoznać się z terenem. Ale jest jak jest i to jest jakaś Wasza krzywda. Więc trzeba działać w 

tą stronę żeby z innych źródeł korzystać i żeby zrobić to, co jest dla was niezbędne. Stąd też 

w ostatnim czasie kilka spotkań z Wójtem Terleckim również w kwestii dróg, gdzie mapa, 

która ostatnio była zrobiona dla województwa lubuskiego mówi o drogach wojewódzkich. 

Jeśli chodzi o północ regionu to wynikałoby z tej mapy, że mamy drogi w dobrym stanie i nie 

trzeba nic tutaj robić. Stąd na ostatnim Sejmiku padła interpelacja żeby tą mapę jeszcze raz 

przejrzeć, żeby ją uzupełnić i m.in., jeśli chodzi o waszą gminę żeby uwzględnić drogę nr 

130, która prowadzi z Gorzowa do Dębna. Ona może nie jest w bardzo złym stanie, ma takie 

fragmenty, które jeżeli są w planach do remontu, czy przebudowy to żeby one były zmienione 

i zaznaczone na tej mapie. Przebudowa drogi nr 130 w miejscowości Tarnów jest ujęta w 
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Programie Inwestycyjnym. Jest w tej chwili opracowywany projekt, ale się okazuje, że 

projekt obejmuje odcinek przed wsią i za wsią a we wsi już nie. Nie rozumiem, dlaczego tak 

jest. Również Wójt tego nie rozumie. Stąd po ostatnim spotkaniu złożyłem interpelację żeby 

dodać do tego projektu środek miejscowości, ponieważ po przetargu zostało nawet chyba 

70.000zł., jeśli chodzi o sprawy projektowe. Mam nadzieję, że Zarząd Województwa, w 

którego składzie niestety nie ma przedstawiciela Gorzowa, czy Powiatu Gorzowskiego, to też 

jest nasz problem, bo jeśli jest ktoś na miejscu to wie, co się dzieje i zawsze ma nawet jakiś 

wpływ, ale póki co jest taki skład a nie inny i możemy tylko tak jak Państwo siedzicie, tak 

samo ja z Sali obrad mogę zabierać głos, mogę składać interpelacje. I są takie dwie 

interpelacje związane z tym ażeby ta drogę nr 130 uwzględnić również na mapie potrzeb a 

także żeby poszerzyć projekt o przebudowę drogi w samej miejscowości Tarnów. Kopie tych 

interpelacji zostawię Panu Przewodniczącemu. Myślę, że to, co jeszcze jest istotne dla 

Państwa to jest kwestia, która pewnie w najbliższych dniach będzie się rozstrzygać, to jest 

kwestia samochodu dla jednostki OSP w Gminie Lubiszyn. Jak Państwo wiecie, jestem już od 

8 lat Prezesem Powiatowym OSP w naszym, Powiecie Gorzowskim. Wywalczyliśmy, że jest 

taki projekt dofinansowania zakupu samochodu taniego, bo w przeliczeniu na złotówki tj. ok. 

10,5 mln., co wypadałoby, że mniej więcej jest to na ok. 13-14 samochodów. A biorąc pod 

uwagę, ze mamy 12 powiatów ziemskich i 2 miasta grodzkie to tych pieniędzy niby by 

wystarczyło. Macie to szczęście, że jesteście obok Bogdańca najwyżej ocenieni punktowo, 

czyli jednostka OSP Lubiszyn ma 34 pkty, również jednostka OSP Bogdaniec ma 34 pkty, 

dalej w kolejności są Różanki – 28 pkt., Janczewo – 27 pkt., Mościce – 26 pkt. i Deszczno – 

23 pkt. Więc szansa na ten samochód jest przynajmniej 50%.Jak to będzie, okaże się po 

pierwsze na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatowego OSP, który odbędzie się w środę. 

Jaka będzie uchwała Zarządu Powiatowego OSP będzie to również zależało od opinii 

Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, bo to on koordynuje cały zakres działań 

ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i powiatu. Wiem, że jest dobry klimat wokół 

Lubiszyna i mam nadzieję, że ten samochód do was wpłynie i że ok. 700.000 dotacji otrzyma 

Lubiszyn, chociaż batalia jest bardzo mocna. To jest zrozumiałe, bo w Powiecie Gorzowskim 

w tej chwili 3 gminy nie dostały nigdy żadnego dofinansowania. To jesteście wy, Bogdaniec i 

Santok. Biorąc pod uwagę to i także w mojej ocenie, niewłaściwe podejście do podziału 

środków, bo się okazuje, że tych samochodów przewiduje się 13, a pytanie, dlaczego nie 12 

albo 14, bo mamy 12 powiatów i 2 miasta wojewódzkie. Bo jak wiecie rok temu miasto 

Zielona Góra zmieniła granice i się okazało, że w granicach Zielonej Góry znalazło się kilka 

jednostek no wiec przydział na Zieloną Górę jest, ale przydziału na Gorzów niestety nie ma a 

prawda jest taka, że również jednostki OSP ze wszystkich gmin wokół Gorzowa a również 

Witnica przyjeżdża do Gorzowa, uczestniczą w akcjach i tu powinno być inne spojrzenie. 

Gorzów i Powiat Gorzowski to jest prawie 200.000 ludzi i jakby niezrozumiałym jest dla 

mnie, dlaczego np. Powiat Strzelecko-Drezdenecki, który ma 50.000, czy Sulęciński, który 

ma 35.000 ma przydzielony 1 samochód a nasze miasto z powiatem ma 200.000 i też 

przydzielono 1 samochód. Stąd poszła moja propozycja, żeby przygotować uchwałę ze 

wskazaniem z jednej strony jednostki a z drugiej strony żeby podjąć uchwałę o zakupie 14 

pojazdów a nie 13, właśnie z uwagi na te argumenty, że jest tu droga ekspresowa, że jest duże 

zalesienie, że jest rzeka Warta, mimo, że nie w waszej gminie, ale też jadą strażacy z Gminy 

Lubiszyn na akcje jak są powodzie. Także tych argumentów jest wystarczająco dużo żeby ten 
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czternasty samochód, który byłby na terenie Powiatu Gorzowskiego, ale również do obsługi 

Miasta Gorzowa. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt.. Rozmawiałem również wczoraj z Panią 

Starostą, żeby również podjęła działania, bo Starosta jest organizatorem zarządzania 

kryzysowego i dla niego to też powinno być ważne, nie tylko dla Komendanta Miejskiego 

żeby stan pojazdów był taki a nie inny. Pojazdy są stare, bo ten w Bogdańcu ma 46 lat a 

większość jednostek ma pojazdy między 20 a 30 lat. Proszę trzymać kciuki, żeby w środę 

była dla was decyzja pozytywna. Staramy się również, jako radni sejmiku, jako strażacy, bo 

jest nas kilku, na czele z p. Edwardem Fedko, który jest Prezesem oddziału Wojewódzkiego 

Zarządu OSP, żeby również z pieniędzy powodziowych zakupić część pojazdów strażackich. 

Tego nie było w założeniach pierwotnych. W tej chwili prowadzimy mocne rozmowy z 

Zarządem Województwa a szczególnie z Panią Alicją Makarską, która za te rzeczy 

odpowiada, żeby te powiaty, na terenie których są rzeki powodujące powodzie, czy 

podtopienia a dotyczy to rzeki Odry, Warty, Noteci i Nysy Łużyckiej, żeby te powiaty mogły 

w ramach pieniędzy przeciwpowodziowych kupić pojazdy. Jesteśmy na dobrej drodze i wtedy 

mielibyśmy kolejną szansę żeby następny pojazd przybył na teren Powiatu Gorzowskiego, w 

tym wypadku nie do Lubiszyna, stąd dla mnie jest istotne żeby teraz Lubiszyn był 

dowartościowany tym samochodem, bo później, czy to Bogdaniec, czy Santok, które leżą nad 

Wartą, czy Notecią mają większe szanse na uzyskania tego samochodu, bo jak wiecie Witnica 

jest dobrze wyposażona, bo jest nowo wybudowane Regionalne Centrum Ratownictwa i tam 

jest zupełnie inna sytuacja. Więc tak się przedstawia kwestia straży i to, co dotyczy Państwa 

gminy. O roku jest też prowadzona dyskusja związana z tym żeby raz na zawsze uregulować 

kwestie starej drogi nr 3, która tez jest położona na waszym terenie. Zasadniczo mieszkańcy 

korzystają z niej może sporadycznie, nie łączy ona specjalnie żadnych miejscowości a 

kłopotów z nią jest nie mało, bo co jakiś czas jakieś zdarzenia. Chyba z miesiąc temu było 

tak, że tam parę TIR-ów się pośliznęło i już jest znowu afera. Wiemy, że droga gminna ma 

swoja jakość utrzymania, VI kategorię utrzymania zimowego i nie ma tak, że od razu wszyscy 

muszą jechać i odśnieżać a pojazdy jadą, bo na esce się płaci a na tej drodze się nie płaci. Ale 

dlaczego gmina ma te koszty ponosić? Stąd też wniosek żeby była to droga przynajmniej 

wojewódzka, bo skoro przy autostradzie A-2 jest droga krajowa 92 to, dlaczego przy esce nie 

miałaby być droga powiedzmy 93, jako krajowa i to by było najbardziej słuszne, jako 

alternatywa, bo tak powinno to wyglądać a jeżeli nie to przynajmniej żeby to była droga 

wojewódzka, która biegnie przez całe województwo. Miejmy nadzieję, że w tym roku ta 

kwestia do końca się wyjaśni i wam to spadnie z głowy, bo to jest takie podrzucone kukułcze 

jajo, które nie daje żadnej korzyści mieszkańcom a stwarza tylko kłopoty i problemy. Na 

koniec dodam, że mimo tego, że ta linia kolejowa 203 z Krzyża przez Gorzów do Kostrzyna 

nie leży na terenie waszej gminy, ale jej rozwój a przede wszystkim modernizacja i 

połączenia Gorzowa i naszego powiatu gorzowskiego z Berlinem ma dla nas istotne 

znaczenie. Bo jeśli nawet na co dzień nie jeździmy do pracy, czy do szkoły to czasami 

korzystamy z lotniska w Berlinie, można będzie do Berlina pojechać rekreacyjnie, ale przede 

wszystkim też jest istotne żeby ten nasz region znalazł się na mapie kolejowej Europy. Stąd ta 

ponad roczna batalia o to połączenie. Jak Państwo wiecie od 12 marca ma być połączenie, 

Pani Marszałek mówi, że mamy 3 połączenia, ale jak dodamy, że jeden pociąg ma być ranny 

o 5.30, potem o 8.30 i potem powrotny wieczorem o 18.00 z Berlina to dla mnie nie są 3 

połączenia, bo 3 połączenia to gdyby jechały 3 pociągi rano z Gorzowa, czy z Krzyża i 3 z 
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powrotem z Berlina. Zabiegam również o to żeby również jechały pociągi rano z Berlina, bo 

to jest przydatne dla tych, którzy wracają ze świata i lądują w Berlinie, czy przyjeżdżają 

pociągiem, ale to jest istotne, dlatego żeby tak jak to się dzieje w tej chwili, żeby np. w soboty 

i niedziele te wszystkie pociągi z Berlina do Kostrzyna, one są przepełnione ludźmi z kijkami, 

z rowerami, co ludzie po drodze wysiadają. Na pytanie, dlaczego nie jadą dalej, no bo trzeba 

czekać w Krzyżu, no bo nie ma żadnej informacji, a w Berlinie zapowiadają, że na tej stacji 

czeka osoba i przewodnik na tych, którzy chcą zobaczyć to, czy tamto. Więc jeżeli będzie 

taka sytuacja w kwestii poparcia, to popierajcie to Państwo, bo będziemy mieli kontakt ze 

światem. To leży w interesie nas wszystkich. Nie będę mówił o rzeczach mniej istotnych dla 

Państwa. Zawsze można obserwować stronę Urzędu Marszałkowskiego, zostawię również dla 

Pani Wójt swój adres e-mailowy, gdyby były jakieś wnioski do mnie to jestem jak najbardziej 

otwarty, żeby w Państwa imieniu występować, bo uważam, że taka jest moja rola i taki jest 

mój obowiązek. Jeżeli są jakieś kwestie, które dotyczą spraw związanych i realizowanych 

przez sejmik to nie tylko wójt, czy pani zastępca, czy urzędnicy, ale Państwa głos jest również 

istotny i na pewno będę w Waszym imieniu występował. 

J.Domagała – Sprawa tych połączeń do Berlina i z powrotem jest bardzo słuszna. Został 

uruchomiony bezpośredni pociąg z Gorzowa do Krakowa i jest masę wniosków i zapytań, 

również pisałam do pani Poseł Sibińskiej, bo został uruchomiony o godz. 7.00 bezpośredni 

pociąg z Gorzowa do Krakowa przez Częstochowę i jest masę zapytań, dlaczego nie można 

drugiego pociągu w stronę Śląska, Katowic. Jest to większa aglomeracja i więcej ludzi. Czy 

nie można też zabiegać o bezpośrednie połączenie na wschód do Białego stoku, bo na tamtym 

terenie pozostało jeszcze wielu ludzi, którzy się tu przenieśli i też by chcieli żeby ich 

potomkowie mogli odwiedzać tamte strony. Zabiegi Gorzowa powinny również iść w tym 

kierunku, aby ta sieć bezpośrednich połączeń rozwijała się w różnych kierunkach. Kiedyś 

było połączenie ze Śląskiem i bardzo dużo ludzi podróżowało. 

J.Kruczkowski – Myślę, że dobrze, że w ogóle jest ten pociąg w tamtą stronę, bo takiego 

pociągu nie było. Pewnie jest to jakieś utrudnienie. Taki wniosek możemy złożyć do PKP 

żeby to rozważyli np. na podstawie zakupionych biletów. Po sprzedaży biletów trzeba 

zobaczyć, jakie są główne kierunki i na tej podstawie można by było podjąć dyskusję z PKP, 

która jest organizatorem tych przejazdów. Jeśli chodzi o przejazdy w regionie, czy przejazdy 

tzw. transgraniczne a do Berlina to jest połączenie transgraniczne, te przejazdy koordynuje 

województwo, czyli sejmik. Natomiast to, co wyjeżdża poza granice województwa, czyli 

wyjeżdża poza Krzyż to są już połączenia, które podlegają administracji rządowej w sumie 

można powiedzieć parlamentowi. Były ostatnio takie rozmowy żeby Gorzów miał połączenie 

do Bydgoszczy, czy do Torunia i żeby to nie było jedno połączenie i prawdopodobnie będzie 

tak, że ten pociąg do Berlina będzie jechał z Torunia i z powrotem do Torunia i będziemy 

mieli przez to dodatkowe połączenie. Tu rozmowy jeszcze trwają, ale gdyby tych połączeń 

było kilka, chcielibyśmy żeby było ich przynajmniej 3-4 takie wahadłowe z Bydgoszczą, czy 

z Toruniem. Wtedy jest połączenie z Trójmiastem, jest połączenie z Mazurami i jest 

połączenie z Białymstokiem tak jak Pani mówi. Nie będzie na pewno bezpośredniego 

połączenia do Białegostoku, bo nie ma takiej populacji ludzi, ale będę miał na uwadze Pani 

wniosek i myślę, że go przedłożę w przyszłym tygodniu, bo jestem umówiony z Senatorem 

Komarnickim, który deklarował zaangażowanie w sprawy kolejowe, żeby on również na 
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szczeblu parlamentarnym, bo przysługuje mu prawo interpelacji do PKP, żeby złożył taki 

wniosek, o którym Pani mówi. 

J.Domagała – Kiedyś był taki pociąg z Gorzowa o 5.00 i był dopinany w Krzyżu do pociągu 

Szczecin-Świnoujście do Rzeszowa i to by było lepsze rozwiązanie żeby jechał przez Śląsk 

do Przemyśla. Został zlikwidowany. 

J.Kruczkowski – Będę miał to na uwadze. Poprosimy żeby PKP nam w połowie roku 

pokazało jak wygląda statystyka wykupu biletów. 

S.Andrzejewski – Mówił Pan o drodze nr 130 w Tarnowie. Nie rozumiem tego, co robi 

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Centrum wioski opuszczają a robią przed wioską i za wioską? 

Pan twierdzi, że zostają pieniądze z projektu. Czy to nie jest za późno, czy jest jakaś szansa, 

że ta droga będzie robiona, bo jak można pominąć wioskę? 

J.Kruczkowski – Myślę, że tu nie trzeba wielkiego projektu robić, bo to jest tylko kwestia 

podrównania, ponieważ krawężniki w samej wiosce są dość wysokie, bo ja to obejrzałem 

zanim napisałem interpelację, teraz tylko wyrównanie, nakładka i jest ekstra droga. 

Odwodnienie jest już tam zrobione. O tym, jaki jest zakres tego projektu dowiedzieliśmy się 

pod koniec ub.r. Podstawową rzeczą, jaką się robi na drogach to są nakładki dywanikowe, bo 

łatania nic nie dają, bo to wszystko i tak wypada. A niestety w tegorocznym budżecie jak na 

ten moment to jest niecałe 1,5 mln. na całe województwo. Na nakładki to są bardzo małe 

pieniądze. Stąd był mój wniosek a to, aby wszystkie wolne środki, jakie się pojawią w ciągu 

roku przeznaczyć na nakładki, bo to jest najtańszy sposób remontu drogi. Ten wniosek poprali 

również inni radni. Na naszych drogach i tak nie jest tak źle, bo jak się pojeździ po całym 

województwie to znajdziemy też gorsze drogi wojewódzkie. Natomiast, jeżeli widać, że ta 

droga już siada, szczególnie przy brzegach, to od projektu do wykonania też trzeba trochę 

czasu. Państwo jesteście uwzględnieni, ta droga w projekcie inwestycyjnym przebudowy 

dróg, więc to będzie zrobione za 2-3 lata, ale jak już robić to całość, po co wycinać środek 

wioski. Wniosek złożyłem, jak dostanę odpowiedź to Państwu przekażę. 

W.Zwieruho – Półtora roku temu w kampanii wyborczej w Baczynie wypłynął temat ścieżek 

rowerowych a mianowicie połączenie Baczyny ze Strefą, ze ścieżką rowerową właśnie przy 

tej drodze wojewódzkiej. Czy w tym kierunku, w temacie ścieżek rowerowych coś się robi? 

J.Kruczkowski – To jest wasz ból, jako Gminy Lubiszyn, że nie jesteście w ZIT, bo w 

ramach ZIT, które obejmują Gorzów i cztery gminy, nie wiem, dlaczego piątej nie, bo 

przecież mamy ZCG MG-6, wszystko jest razem a raptem jedną gminę ktoś wyrwał bez 

przyczyny, bez powodu. I tam są projekty ścieżek i tam są pieniądze na ścieżki rowerowe. Na 

pewno miasto robi projekt do Baczyny i Baczyna będzie skomunikowana z Gorzowem, bo ta 

droga będzie modernizowana. Baczyna ma natomiast połączenie z Marwicami. Można by to 

było znacznie dalej rozszerzyć, ale to idzie poprzez ZIT. Jeszcze jest szansa żeby spróbować, 

ale to już tylko gmina może zrobić żeby w ramach Programu Europejskiej Współpracy 

Transgranicznej przygotować takie założenie i je realizować, bo tu również będą pieniądze na 

ścieżki rowerowe. Tam jest dotacja do 85%. Jeśli jest wola, to jest kwestia pomysłu. Mogę się 

trochę w to zaangażować. Jak Wójt wróci z chorobowego to możemy o tym porozmawiać. 

T.Ciaś – Czy ma Pan wiedzę, czy Gmina Lubiszyn starała się o tzw. małe ZIT-y? 
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J.Kruczkowski – Małe ZIT-y nie były skierowane do małych gmin. One były skierowane do 

średnich ośrodków w skali województwa, czyli do miast powiatowych ze swoim otoczeniem i 

stąd tam się znalazły Międzyrzecz, Nowa Sól, Żary, czy Żagań. One jakby nie dają 

bezpośrednich pieniędzy, jak ZIT Gorzowski, czy Zielonogórski, ale dają pewne preferencje i 

punkty dodatkowe na to żeby łatwiej otrzymać pieniądze w konkursie. Natomiast sam 

Lubiszyn naturalnie powinien być przy Gorzowie. Powiedziałbym, że ktoś tu nie odrobił 

lekcji i zapomniał, że Lubiszyn graniczy z miastem i to jest wasza krzywda. Uważam, że to 

powinny być argumenty przy rozmowach na innym poziomie, przy innych programach, nawet 

przy programach PROW, czy transgranicznych, żebyście mieli to w jakiś sposób 

zrekompensowane. Przeciętnie w ramach ZIT gminy dostaną 6-7 mln. Ja tego nie rozumiem, 

nikt nigdy nie mógł mi tego wytłumaczyć, że jakiś urzędnik z Warszawy tak to obrysował. Te 

założenia do ZIT-ów były tworzone ok. 4-5 lat temu. 

J.Skrodzka – W tej chwili Gmina Lubiszyn jest ujęta jako część MOF Gorzowa 

w tworzonej obecnie Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030. 

Występowaliśmy w zeszłym roku z wnioskiem rozszerzenia MOF-u o Gminę Lubiszyn i 

został on zaopiniowany pozytywnie, czego skutkiem jest nasza obecność w MOF. 

J.Kruczkowski – Te małe ZIT-y uszczupliły również ZIT Gorzowski. Jest jakaś szansa, że 

może coś się odkręci w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, bo tak jak Pani Wójt 

powiedziała, Lubiszyn został dokooptowany, ale to nie powinno tak być tylko jak ktoś to 

tworzył 5 lat temu to powinien być ujęty. Trzeba walczyć o to, co się uda a resztę 

wyrównywać innymi programami. 

E.Leśniewski – Mam pytanie związane z rozbiórka torów kolejowych na odcinku Gorzów – 

Myślibórz. W tej chwili na całym odcinku są zdejmowane szyny i podkłady i zostanie 

pozostawiony tłuczeń i martwi mnie to, bo jak to zostanie tak pozostawione to podejrzewam, 

że zostanie to rozkradzione. Po usunięciu tego tłucznia pozostaną wąskie działki 50 m, 30 m, 

20m. Tego nikt nie kupi, zostanie taki niewykorzystany wąwóz. Nie wierzę, żeby znalazł się 

ktoś, kto zainwestuje pieniądze w taką ziemią gdzie są wąwozy, rowy i skarpy. Czy jest jakaś 

koncepcja zagospodarowania tego? Powinny być na ten temat podejmowane jakieś dyskusje. 

J.Kruczkowski – Wiem, że w poprzednich latach były prowadzone rozmowy przez Gminę 

Lubiszyn z PKP. Poprzedni Wójt musiał Państwa o tym informować. Może się okazać tak jak 

Pan mówi, że właściciel nie będzie tego nadzorował to część powoli się gdzieś rozjedzie.  

Stąd może warto byłoby żeby gmina wystąpiła o to, bo to jest dość dobra podbudowa na drogi 

lokalne, żeby w ogóle gmina mogła przejąć tą całą działkę kolejową, bo to już dla kolei jest 

zbędne. Trzeba to zrobić tak, jak się występuje o komunalizację dworców. Myślę, że warto w 

tym wypadku wystąpić o komunalizację a przynajmniej o przekazanie za symboliczne 

pieniądze. Tłuczeń będzie do wykorzystania a ten pas docelowo, jak nie teraz to za kilka lat to 

jest ładna trasa turystyczna, nawet rowerowa. Chętnie by pewnie gorzowiacy sobie tą trasa 

pojechali. 

E.Leśniewski – Serdecznie dziękuję Panu Radnemu za udział w naszej sesji i zapraszam do 

nas częściej. 
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Do punktu 3 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubiszyn na lata 

2015-2030” 

M.Naczk – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Ile nas to kosztowało? 

J.Skrodzka – Udzielę odpowiedzi na następnej sesji. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XV/103/2016. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

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

M.Naczk – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Sprawa przebudowy wodociągu w Lubiszynie (ul. Dworcowa, ul. Pocztowa, ul. 

Gorzowska) na kwotę 300.000,00 zł. 

B.Pampuchowicz – Wynika to z wniosku złożonego przez Referat Inwestycji. 

J.Obara – Przeznaczamy 300.000zl. na drogę w Kozinach. Proszę mi to wytłumaczyć. 

B.Pampuchowicz – Zakres rzeczowy planowanej inwestycji się nie zmienił, było to ujęte  

w rezerwie. Od początku, kiedy był konstruowany budżet na 2016 r. wiedzieliśmy wszyscy, 

że zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Dostaliśmy takie 

zawiadomienie, chyba w końcówce stycznia, że jesteśmy uwzględnieni w liście rankingowej 

do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

lokalnych. Są to tzw. schetynówki i w tym momencie możemy rozpocząć procedurę 

przetargową. Ale mieliśmy te środki zabezpieczone w rezerwie na zadania inwestycyjne.  

W związku z tym w uzasadnieniu opisuje, w jaki sposób zostaje rozwiązana rezerwa  

z przeznaczeniem, na jakie zadania. Wyjaśniałam to na komisjach Rozumiem, że Pana 

Jerzego nie było na komisji stąd te wątpliwości. Z tego, co pamiętam kosztorys zadania 

opiewa na 825.000zl.. To jest pełny kosztorys zadania. Zakres rzeczowy zadania możemy 

przygotować, ponieważ nie czuję się kompetentna, aby to wyjaśniać. 

J.Obara – Pamiętam, że na drogę w Kozinach było zaplanowane 200.000zl. 

B.Pampuchowicz – Tak, bez rezerwy było to 204.000zl. bezpośrednio dedykowane do 

zadania. 
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J.Obara – Teraz dodajemy te 300.000zl.? 

B.Pampuchowicz – Dodajemy ponad 600.000zł. żeby uzyskać pełną kwotę kosztorysową 

zadania tj. 825.000zł. 

J.Obara – 100.000zl. na drogę w Marwicach, co to jest? 

B.Pampuchowicz – Nie potrafię wyjaśnić zakresu technicznego. Jest to zadanie, które 

ujmujemy w tym roku w wykazie przedsięwzięć. Będziemy również aplikować o środki 

zewnętrzne w ramach PROW. 

J.Obara - To będzie w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych? 

J.Skrodzka – Mamy w tej sprawie porozumienie z Nadleśnictwem, rzeczywisty wydatek 

gminy na drogę w Kozinach to będzie 25% wartości. 

J.Obara – Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na opracowanie 

dokumentacji studium wykonalności do planowanych projektów inwestycyjnych w zakresie 

termomodernizacji obiektów oświatowych w wysokości 10.000 zł. Czy coś tam będzie 

jeszcze modyfikowane? To takiej dokumentacji jeszcze nie ma? 

B.Pampuchowicz – Jeśli chodzi o studium wykonalności, to jeszcze nie. 

J.Obara – Mówimy cały czas o termomodernizacji budynków szkoły w Stawie i w Lubnie? 

J.Skrodzka – Tak. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XV/105/2016. 

 

Do punktu 5 porządku obrad: 

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

Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024. 

 

M.Naczk – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

G.Skorupska – Chodzi mi o wyjaśnienia do WPF gdzie pisze: „W załączniku nr 2 „wykaz 

przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany: 

Wprowadza się do realizacji następujące przedsięwzięcia Gminy Lubiszyn w latach  2016-

2017. Przedsięwzięcia są zaplanowane do realizacji pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania w ramach programów finansowych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej i innymi środkami zewnętrznymi w zakresie termomodernizacji 

budynków działalności oświatowej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Lubnie wraz z rozbudową sali gimnastycznej o część sanitarną i łącznik.” 



11 
 

Do 29 kwietnia było złożenie projektu o modernizację z Urzędu Marszałkowskiego ze starego 

rozdania. Czy gmina złożyła taki projekt, bo minęło już 4 lata a właściwie idzie szósty rok, 

kiedy proszę o tą naszą szkołę w Lubnie, bo tam nie ma sanitariatów i nie wiem, czy się 

doczekamy tego kiedykolwiek. 

Chciałabym jeszcze zapytać, bo tak wygląda, że już tutaj jakieś plany są, bo np. limit na 

2016r. jest przeznaczone 5 tys.. Na co to jest, bo na dokumentację to mało? 

J.Skrodzka – Wnioski składa się do 29.04.2016r. Jesteśmy w trakcie sporządzania tych 

wniosków. Z tym m.in. związana była poprzednia uchwała, która wprowadzała środki na 

studium wykonalności właśnie na te dwa obiekty. 

G.Miszkiewicz – Jakimi kryteriami Państwo kierowaliście się składając projekty dróg 

gminnych w Marwicach i w Baczynie a nie inne drogi, bo raczej nie stanem technicznym, 

ponieważ wiem, że są drogi gminne w dużo gorszym stanie technicznym? 

J.Skrodzka – Żeby wnioskować z tej puli na te drogi trzeba było spełnić szereg warunków 

m.in. droga musiała spełniać funkcję łączącą drogi m.in. wyższych kategorii, czyli tworzyć 

połączenie sieciowe i np. w Baczynie jest to połączenie z drogą powiatową oraz miejską, 

a w Marwicach jest to droga powiatowa. Poza tym ten przebudowywany odcinek drogi musi 

łączyć mieszkańców z budynkami użyteczności publicznej, gdzie jest np. szkoła. W ten 

zakres nie wchodzą remonty dróg, musi to być przebudowa, budowa, ewentualnie zmiana 

nawierzchni, np. z szutrowej na asfaltową. Po analizie wszystkich warunków i szans, jakie 

mają poszczególne drogi w gminie zostały wyłonione te dwie. Należało też zawrzeć 

porozumienia, gdzie druga strona inwestycji, czyli w jednym przypadku Powiat a w drugim 

Miasto, będzie miało opracowane w planach budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni 

swoich, łączących się z naszymi dróg. I tak się dzieje w Baczynie, gdzie jest ul. Pyrzycka, 

którą Miasto ma zaplanowaną do wykonania w 2018r. Natomiast w Marwicach w roku 2017 

Powiat planuje przebudowę skrzyżowania. Takie warunki musiały być spełnione. 

M.Naczk – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zostałem troszeczkę wywołany do 

odpowiedzi przez kolegę.  Myślę, że w celu usprawiedliwienia tego wniosku trzeba 

powiedzieć wyraźnie, że ta droga, o której Pan wspomniał wcale nie jest w dobrym stanie. Z 

Panem Sołtysem podróżujemy nią codziennie. Jest to droga bardzo wąska, pozbawiona 

obrzeży krawężnikowych i wyłupuje się. Systematycznie dzwonimy do odpowiednich 

jednostek, aby to łatać. Natomiast tak jak nasz gość wcześniej już zauważył, to nic nie daje, 

bo za chwilę to wypada z powrotem. Natomiast bardzo uzasadnione jest to ze względu na 

ilość mieszkańców, dlatego że ta ilość mieszkańców jest bardzo wysoka, która korzysta z tego 

krótkiego odcinka. Znajdują się tam 3 bloki, w każdym średnio po 65 mieszkańców, to 

powoduje, że razem z budynkami jednorodzinnymi mamy tam 200 mieszkańców, którzy są 

bardzo zainteresowani tym, żeby mogli jeździć w godziwych warunkach i nie zjeżdżać w 

błoto, kiedy dwa samochody muszą się mijać. Myślę, że to jest uzupełnienie wypowiedzi Pani 

Wójt. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XV/106/2016. 
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Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach od godz. 15
10 

do godz. 15
20

 

 

 

 

Do punktu 6 porządku obrad: 

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

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stawie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 

G.Skorupska – Mieliśmy spotkanie Komisji Oświaty i Spraw Socjalno-Komunalnych w dniu 

16 lutego 2016r. i wtedy opinia była pozytywna, z tego 2 osoby były za, 4 wstrzymały się od 

głosu. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj, bo mieliśmy mało informacji. W dniu dzisiejszym na 

Komisji Oświaty została podjęta opinia negatywna. Chodziło nam o racjonale, ekonomiczne 

sprawy i nie krzywdzenie dzieci. Mieliśmy za mało informacji, nie mieliśmy spotkania z 

rodzicami, tak że wydaliśmy opinię negatywną. 

J.Skrodzka – Chcę zwrócić uwagę na przedmiot tej uchwały, ponieważ uchwała o zamiarze 

likwidacji oddziału w szkole w Stawie została podjęta w grudniu 2015r. Natomiast po drodze 

zmienił się stan prawny i opinia Kuratorium, która jest w tej chwili od 29 stycznia 2016r. 

wiążącą dla nas odnośnie tej decyzji o likwidacji i odnosiła się do stanu faktycznego, jaki był 

wcześniej, czyli, że we wrześniu 2016r. dzieci ze Stawu będą mogły spełniać obowiązek w 

przedszkolu w Ściechowie. Odsunięto ten czas o kolejne 3 lata. Nie mamy zamiaru tworzyć 

przedszkola w Ściechowie teraz we wrześniu. Nadal tam będzie oddział przedszkolny i tylko i 

wyłącznie tego dotyczy ta uchwała. Będzie tam nadal oddział zerowy szkoły a nie 

przedszkole. Jeżeli dzisiaj nie zostanie podjęta ta uchwała, to droga, którą zmierzamy od kilku 

miesięcy po prostu się zamknie i nie będzie już dalej procedury związanej z likwidacją tego 

oddziału w Stawie, ponieważ będzie negatywna opinia Kuratorium, dlatego że nie będzie 

przedszkola w Ściechowie, więc dalsze postępowanie będzie bezprzedmiotowe. Natomiast to 

jest jedynie wyrażenie zamiaru, gdzie ostateczna uchwała o likwidacji, jeżeli miałaby zostać 

podjęta, będzie dopiero przed wakacjami tego roku.  Ta uchwała dotyczy jedynie zmiany 

miejsca gdzie te dzieci miały być, bo de facto uchwała o zamiarze została już podjęta. 

G.Skorupska – Co na to wszystko Kurator? 

J.Skrodzka – Opinia Kuratorium jest negatywna w tym względzie, że nie będzie we wrześniu 

przedszkola w Ściechowie. W tej uchwale z grudnia 2015r. wskazaliśmy miejsce 

wykonywania rocznego przygotowania szkolnego w przedszkolu w Ściechowie. W 

momencie, kiedy nie będzie tego automatyzmu, bo zostało to przesunięte o 3 lata, będziemy 

mieć tam nadal oddział przedszkolny. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Ta uchwała jest o 

zamiarze. Ostateczna uchwała miałaby być podjęta w czerwcu, więc jeżeli są jakiekolwiek 

wątpliwości odnośnie merytorycznej części, ponieważ nie mieliśmy uwag ze strony 

Kuratorium do merytorycznego uzasadnienia, czyli kwestii demografii, ekonomicznej, itd. nie 

tworzenia tego przedszkola w Stawie. Jeżeli państwo będą jeszcze raz to analizować to do 

czerwca mamy czas, bo to jest jedynie zamiar, a my musieliśmy ruszyć z procedurą 

powiadomienia wszystkich rodziców. Mamy pozytywne opinie związków zawodowych, 

wiąże nas od 29 stycznia opinia Kuratorium. Znowu musimy się zwracać do Kuratorium o 
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opinię i dlatego to musiało mieć ten bieg wcześniej i musiała być podjęta uchwała o zamiarze. 

Natomiast uchwała o likwidacji to jest już kolejny etap. 

G.Skorupska – Jako komisja do czerwca zrobimy jeszcze spotkanie z rodzicami, z 

pedagogami. 

J.Skrodzka – Spotykaliśmy się również z nauczycielami, z dyrekcją, są powiadomieni 

rodzice i nie mieliśmy żadnego głosu sprzeciwu. Procedura już jest w toku, natomiast na 

ostateczne decyzje jest jeszcze czas. 

T.Ciaś – Ilu rodziców zostało poinformowanych, tych pięciu? 

J.Skrodzka – Zostali powiadomieni rodzice całej szkoły, dlatego że to dotyczy reorganizacji 

całej szkoły. To musi przejść taka samą drogę jak przy likwidacji jakiegoś oddziału w szkole, 

więc musza się wypowiedzieć na ten temat rodzice całej społeczności szkolnej. 

T.Ciaś – Czy zostali powiadomieni rodzice przyszłych przedszkolaków, np. 3 – letnich 

dzieci? 

J.Skrodzka – Nie, ponieważ takiego obowiązku nie było, dlatego że to jest zamiar likwidacji 

oddziału zerowego w szkole i to dotyczy wyłącznie szkoły podstawowej. 

T.Ciaś – Czy dla 5 uczniów zrobimy I klasę? 

J.Skrodzka – Oczywiście, tym bardziej, że mamy już sygnały, gdzie część uczniów…, 

zresztą już wiadomo, że ten rocznik będzie trudny w całej Polsce, mamy sygnały, że część 

uczniów z obecnej klasy I zostanie również po wakacjach w kl. I. Z tej piątki, która jest 

obecnie w tym wieku szkolnym trójka ma iść do szkoły a dwójka zostanie w rocznym 

przygotowaniu. Także tam będzie normalnie utworzona klasa. To co podejmowaliśmy to 

miało na celu nie tworzenie tego przedszkola. Natomiast nikt nie chce ingerować w kształt 

szkoły w Stawie. 

W.Prętki – Głównie Pan Wójt wywierał tą silna presję na przyjęcie tej uchwały.  Tak 

naprawdę znowu jesteśmy w dniu 18 grudnia 2015r. Nic się tak naprawdę nie zmieniło, 

dlatego że 17 grudnia poświęciłem Wam czas tłumacząc nie spieszmy się z tym w ogóle, bo 

się wszystko zmieni. Znowu jesteśmy w punkcie wyjścia, Wydaje mi się, że naprawdę, 

chociaż wstrzymywałem się od głosu, jeśli chodzi o podejmowanie tej uchwały, bo 

rzeczywiście warto poczekać, bo nie wiadomo, czy za chwilę znowu pojawi się w sejmie 

ustawa o powrocie szkoły 8-klasowej a jest takowa przygotowywana. Co my wtedy zrobimy?  

Znowu będziemy przekształcać szkołę? Czy jest presja czasowa, że musimy to teraz podjąć? 

J.Skrodzka – W grudniu podejmowaliśmy w takim stanie prawnym. 

W.Prętki – Mogliśmy się wstrzymać. Zwołać tą sesję 15 czy 16 stycznia, kiedy już było 

wiadomo, że Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Wszyscy wiedzieliśmy już, że ta ustawa 

i tak wejdzie. Jakie oszczędności będą z tego, że te dzieci wylądują w Ściechowie? 

G.Skorupska – Rozmawiałam z Panią Dyrektor i oni doszli teraz do wniosku, że mogliby 

przyjąć drugą grupę. 

W.Prętki – Przedyskutowałem z Panią Dyrektor kila godzin w tym temacie. 
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J.Skrodzka – Przygotujemy informacje na temat kosztów. 

J.Obara – Uważam, że powinniśmy podyskutować. Tu jest tylko zmiana w paragrafie. Jeśli 

nie podejmiemy tej uchwały to zostanie tak jak jest? 

J.Skrodzka – Tak. 

J.Obara – Po analizie uzasadnienia będę głosował przeciw. Jeśli ustawa pozwala do 2019r. to 

poczekajmy, żeby nie robić zamieszania. 

J.Domagała – Ostatnia decyzja byłaby zasadna gdyby nie decyzja ministerstwa, że przesuwa 

się do 2019r.. Śledząc wszystkie materiały tak jak powiedział Pan Radny W.Prętki 

przygotowuje się wejście szkół 8-klasowych, powrót do poprzedniego systemu, likwidacji 

gimnazjów. Tym bardziej zastanówmy się dzisiaj nad tym. Też mam na uwadze finanse, 

budżet naszej gminy, ale w tej chwili nic się nie zmieni. Wyczekajmy, bo w przeciągu roku na 

pewno zrodzą się następne ustawy i znowu będziemy co innego mieli w zamiarze do dyskusji. 

Jeżeli by to było coś pilnego, ale naprawdę mamy czas. 

W.Prętki – Ponieważ Pani Radna mówi jeszcze o dodatkowych spotkaniach z rodzicami itd. 

Głównie jest negatywny odbiór, jeśli chodzi o przeniesienie dzieci do oddziału 

przedszkolnego w Ściechowie, nie tylko rodziców tych dzieci, ale ogólnie mieszkańców. 

Mają dziwnie podobne spojrzenie na ten temat jak ja. Te dzieci, które wywędrują do 

Ściechowa już nie zasila klas pierwszych. Skoro nie będzie klasy pierwszej, to nie będzie 

klasy drugiej, itd. Przekonywałem państwa o tym, ale poza Panem Tomaszem nikogo z 

Państwa nie przekonałem. 

J.Skrodzka – Wtedy działaliśmy pod presją, ponieważ nie zdążylibyśmy z procedurami, 

ponieważ do końca lutego musieliśmy mieć pozytywne opinie Kuratorium, Związków 

Zawodowych, rodziców i musieliśmy ruszyć wcześniej, ponieważ to jest długa droga. Nie 

mówiąc o straży pożarnej… Wszystko, co zmierzało do przebudowy tego oddziału w 

Ściechowie, bo wtedy musielibyśmy dostosować to jako przedszkole a nie oddział. Natomiast 

znaleźliśmy się w takim impasie, bo to wszystko nałożyło się z tą zmiana ustawy. I wracając 

jeszcze raz do przedmiotu dzisiejszej uchwały, ona jest tylko i wyłącznie do zmiany z tego 

przedszkola na oddział przedszkolny i jest to tylko i wyłącznie zmiana do podjętej w grudniu 

uchwały o zamiarze. My jesteśmy teraz wszyscy postawieni w nowej sytuacji, gdzie już jakby 

nam odgórnie nie jest narzucone, że od 2016r. mielibyśmy przedszkole, gdzie gdybyśmy nie 

podjęli tych działań w listopadzie, mielibyśmy w styczniu już za mało czasu żeby wykonać te 

procedury i we wrześniu 2016 r. zostalibyśmy z zamkniętym oddziałem przedszkolnym w 

Stawie oraz z oddziałem przedszkolnym przekształconym w przedszkole w Ściechowie i nie 

mielibyśmy co zrobić z dziećmi, ponieważ cała rekrutacja do przedszkoli rusza już w marcu, 

więc mielibyśmy zapełnione miejsca w przedszkolach w Lubiszynie i w Baczynie. Na własny 

koszt musielibyśmy te dzieci umieścić w oddziałach zerowych, robić ogłoszenie o 

zapewnieniu miejsc dzieciom nie przyjętym do przedszkoli w tych dwóch miejscowościach i 

im po prostu zapewniać placówki niepubliczne, ponieważ musielibyśmy te dzieci z 

obowiązkiem do przedszkoli przyjąć. I to była ogromna presja, taki był wówczas stan prawny. 

On się zmienił 29.01.2016r.. W momencie, kiedy dzisiaj zostanie podjęta ta uchwała, ta 

procedura będzie się toczyła, będą toczyły się rozmowy, gdzie dopiero w czerwcu zostałaby 



15 
 

podjęta ostateczna uchwała już oparta na innych nieco podstawach niż ta, bo nie ma tego 

przymusu. Wcześniej, czy później to nastąpi, ale de facto jest odsunięte o 3 lata, tzn. to 

przekształcenie z automatu. Więc tu była ogromna presja, która w chwili obecnej zastała nas 

w połowie procedur. Jeżeli ta uchwała zostanie odrzucona to się wszystko kończy. I wtedy za 

2 lub 3 lata trzeba będzie wracać już na pewno, bo będzie ten przymus, co wynika z dyrektyw 

unijnych, że do 2020 roku muszą być te wskaźniki odnośnie przedszkoli spełnione. Natomiast 

jesteśmy teraz w połowie drogi 

i jest możliwość zastanowienia się, w co idziemy dalej. Jeśli chodzi o szkołę w Stawie to są 

plany termomodernizacji, dłużej otwarta świetlica, niedawno wydłużyliśmy czas pracy 

biblioteki w Stawie. Wszystko to zmierza ścieżką rozwojową. Natomiast kwestia tego, żeby 

tam nie tworzyć przedszkola jest w tej odsunięta o 3 lata. Decyzja należy do Szanownej rady, 

czy dzisiaj będziemy mieli już zamkniętą tę drogę, czy zostaną dwie ścieżki i będziemy mogli 

się zastanawiać, analizować jeszcze do czerwca ten temat. 

T.Ciaś – Jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały to tamta będzie ważna? 

J.Skrodzka – TAK. 

T.Wojcieszyński – Jeżeli dzisiaj Państwo nie podejmiecie tej uchwały to faktycznie jest to 

wyrażenie woli braku likwidacji tego oddziału przedszkolnego. A podjęcie uchwały dzisiaj o 

tej treści powoduje, że może być dalej kontynuowana ścieżka, która może się zakończyć 

likwidacją, ale przecież to Państwo będziecie podejmować w czerwcu ostateczną decyzję w 

sprawie likwidacji. Żeby zakończyć tą procedurę likwidacji koniczne jest podjęcie uchwały w 

sprawie likwidacji. 

T.Wereszczyński – W tej uchwale jest za dużo niewiadomych. Nie możemy głosować nad 

czymś, czego nie możemy dokładnie przeanalizować Wróćmy do początku, nie głosujmy nad 

tym. 

G.Skorupska – Kolega W.Prętki ma rację, żeby ta szkoła nie została pusta jak te dzieci 

zaczną chodzić do Ściechowa. 

J.Skrodzka - Jest tu ta obawa rodziców, czy w ogóle społeczności w Stawie, że jeżeli dzieci 

pójdą do przedszkola w Ściechowie, bo tak należy mówić, dlatego że w przyszłości szkoły 

mają być od pierwszej klasy, w ogóle nie będzie zerówek, więc jeżeli rodzice chcieliby, aby 

nadal ich dzieci chodziły do szkoły w Ściechowie to muszą też sobie zdawać sprawę, że będą 

musieli dowozić te dzieci na swój koszt, dlatego, że to są dzieci z obwodu szkoły w Stawie i 

Gmina im gwarantuje bezpłatna naukę w szkole w Stawie. Więc te dzieci normalnie będą w 

obwodzie szkoły w Stawie. A gdzie rodzice będą chcieli wysłać dziecko to jest ich 

indywidualna sprawa, bo w tej chwili też się tak dzieje. Dochodzą do nas tez takie głosy, że 

świetlica w Stawie jest otwarta do godz. 13.00 i wielu rodziców wozi dzieci do Myśliborza, 

bo nie ma co z nimi zrobić do godz. 15.00. W momencie wydłużenia czasu pracy świetlicy 

może być tak, że do tej szkoły w Stawie będzie chodzić więcej dzieci, np. te, które obecnie są 

w przedszkolach w Myśliborzu. 

G.Skorupska – Rozmawiałam z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawie. Oni 

chcieliby wszystko, ale od siebie nic. Pani Dyrektor powiedziała mi, że gdyby świetlica miała 

być do 15.00 to musiałaby kogoś zatrudnić. 
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J.Skrodzka – Dlatego próbujemy te problemy w jakiś racjonalny sposób rozwiązywać, bo de 

facto szkół jest więcej niż przedszkoli, przedszkola są tylko dwa. Dowozi się dzieci do tych 

przedszkoli, ale te dzieci wracają do szkoły, bo np. są w przedszkolu w Lubiszynie, czy w 

Baczynie dzieci z Lubna, które potem wracają do szkoły w Lubnie. Zawsze było tak, że 

przedszkola to są oddzielne placówki.  W tej chwili na podstawie tych przepisów zmierza 

wszystko do tego, że nie będzie w ogóle zerówek w szkołach. Więc jeżeli dziś ta uchwała nie 

zostanie podjęta to w ogóle zamknie się jakakolwiek dyskusja na ten rok i trzeba będzie do 

tego wrócić, bo przepisy będą nas do tego obligowały. W wielu samorządach, tak jak np. w 

Gorzowie to już 2-3 lata temu te zerówki w szkołach zlikwidowano i przeniesiono do 

przedszkoli. U nas to się odbyło na ostatnią chwilę- na tamten czas, jak nas obligowały tamte 

przepisy. Decyzja, która będzie podjęta dzisiaj albo nam zamknie ostatecznie dyskusję na ten 

rok szkolny albo zostawi do czerwca jeszcze możliwość racjonalnego przeanalizowania i tych 

kosztów i wszystkiego związanego z tym. Koszty przystosowania np. oddziału do przedszkola 

to ok. 60.000zl., gdzie musielibyśmy to zrobić i w Ściechowie, i w Stawie, plus etaty, itd. 

M.Naczk – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, myślę, że emocji 

związanych z tym tematem jest bardzo wiele, są całkowicie zrozumiałe, są to rzeczy bardzo 

delikatne, nie tylko dla mieszkańców, także dla nas, gdyż utożsamiamy się z ich problemem 

w tym momencie. Natomiast nie do końca chyba jest tak, z tego co zrozumiałem i chyba 

słusznie Pan Mecenas zauważył, że głosując za tą uchwałą w dniu dzisiejszym tak naprawdę 

pozostawiamy sobie jeszcze sporo czasu na to, aby jeszcze pewne rzeczy procedować, aby 

rozmawiać z ludźmi, aby finalnie tą decyzje podjąć także w czerwcu. A więc nie do końca 

jest tak, że jak my dzisiaj będziemy optować za, że już jest wszystko załatwione i zamknięte. 

Temat nie będzie jeszcze do końca zamknięty. W związku z tym niekoniecznie jest tak, jak 

zostało to przedstawione przez niektórych. 

E.Leśniewski – Na końcu uzasadnienia jest takie zdanie: „Wykonanie projektu na 

dostosowanie oddziału przedszkolnego w Ściechowie do wymogów rozporządzenia – koszt 

6.900zł. a także zaplanowanie środków finansowych w budżecie gminy na 2016r. w kwocie 

71.000zl. z przeznaczeniem na jego realizację”. Nie bardzo rozumiem. Może nam to Pani 

Wójt wyjaśnić? 

J.Skrodzka – Konieczność przebudowania tego oddziału przedszkolnego w Ściechowie 

wynika z przepisów bezpieczeństwa i ochrony p.poż. ponieważ inne warunki musza spełniać 

lokale przedszkolne a inne lokale szkolne. Bo do tej pory zerówka jest w szkole, natomiast ma 

być w przedszkolu. Muszą być osobne sanitariaty, zabezpieczenia, drzwi ewakuacyjne na 

zewnątrz, wszystko musi być dostosowane pod przedszkole, cała ta infrastruktura, gdzie koszt 

oszacowano na 71.000zł. i tyle zostało zabezpieczone. Został już wykonany projekt, dlatego 

że gdybyśmy musieli mieć to przedszkole od września to musieliśmy mieć już dostosowany 

obiekt przed podjęciem ostatecznej uchwały. Czyli maj-czerwiec bylibyśmy zobowiązani 

uzyskać od straży pożarnej pozytywna opinię, że ten lokal spełnia wymogi do 

funkcjonowania przedszkola. Więc projekt mamy przygotowany a pieniądze zarezerwowane 

na ten remont, którego teraz nie będziemy musieli przeprowadzać, jeżeli będzie taka decyzja a 

nie inna. 

T.Ciaś – Jeżeli to zaakceptujemy to robimy przedszkole w Ściechowie? 
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J.Skrodzka – Na razie ono nam się z mocy prawa nie przekształci, więc będziemy mieć 

wybór, czy chcemy to zrobić w wakacje na spokojnie, jak nie będzie dzieci, czy później, bo 

będziemy mogli realizować obowiązek przygotowania cały czas w zerówce. Te pieniądze są 

zabezpieczone na ten rok. Jeżeli byśmy mieli stan prawny sprzed 29 stycznia to byśmy 

musieli to robić już teraz, dlatego cała ta procedura musiała ruszyć wcześniej, ponieważ przed 

podjęciem uchwały musielibyśmy mieć pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej. 

E.Leśniewski – Nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Jeżeli dzieci ze Stawu przejdą do 

Ściechowa to trzeba wyłożyć te pieniądze? 

J.Skrodzka – Tak-według stanu na grudzień, jeżeli nie likwidowalibyśmy przedszkola, które 

by powstało w Stawie to musielibyśmy i w Stawie i w Ściechowie dostosować obiekty i 

wtedy byłoby 70.000zł. na Ściechów i ok. 60.000zł. na Staw. Więc wtedy zdecydowaliśmy 

wszyscy wspólnie, że będzie uzasadnione dowożenie dzieci do przedszkola, bo i tak są 

wożone do gimnazjum do Ściechowa. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli te dzieci, jeżeli 

byłaby taka decyzja później już w czerwcu, że dzieci ze Stawu będą dowożone do Ściechowa, 

one będą mogły pobierać naukę w tej klasie zerowej szkoły. Nie będziemy musieli na szybko 

robić tam tego dostosowania, będziemy mogli zrobić to później, ponieważ dopiero w 2019r. z 

automatu utworzy się nam przedszkole, chyba, że będzie wola, aby to przedszkole utworzyć 

wcześniej. 

T.Ciaś – Dlaczego w Ściechowie a nie w Stawie? 

J.Skrodzka – Za tym przemawia przede wszystkim demografia, dlatego że więcej dzieci jest 

w Ściechowie. Dostosowanie siatki dowozów również jest łatwiejsze, ponieważ dzieci ze 

Stawu są już dowożone do Ściechowa przed godz. 8.00, a nie odwrotnie. To była całościowa 

analiza przeprowadzona przed dokonaniem tego wyboru. Również brano pod uwagę stopień 

dostosowania budynku- to, że jest w Ściechowie plac zabaw, bo przedszkole musi mieć plac 

zabaw, który spełnia odpowiednie normy. Jeżeli Państwa decyzja będzie taka, że zostaną nam 

te dwie drogi to możemy nadal o tym rozmawiać. 

E.Leśniewski – Proszę mi wytłumaczyć taką rzecz. Powiedzmy, że przyjmujemy tą uchwałę 

za przesunięciem dzieci do Ściechowa. Ten termin czerwcowy będzie również kończyć się 

jakąś uchwałą? 

J.Skrodzka – Oczywiście. To jest uchwała o zamiarze, dlatego będzie ten czas na podjęcie 

decyzji. Ta uchwała dzisiaj to jest uchwała zmieniająca tę uchwałę o zamiarze i wiąże się 

tylko i wyłącznie z tym właśnie, że nie będzie tego przedszkola tylko będzie nadal oddział 

przedszkolny, a uchwała w grudniu została podjęta. W momencie, kiedy ona zostanie w takim 

kształcie jak w grudniu, czyli wg niej dzieci będą miały spełniać obowiązek „w przedszkolu 

w Ściechowie”, a tego przedszkola w rzeczywistości nie będzie, więc z automatu mamy drogę 

zamkniętą. Na dzień dzisiejszy nie dostaniemy pozytywnej opinii Kuratora. 

W.Prętki – Jeżeli odejdą dzieci ze Stawu do Ściechowa to nie będzie na nie subwencji i 

wzrośnie koszt utrzymania w Stawie. Żebyście Państwo potem nie krzyczeli, że Szkoła 

Podstawowa w Stawie jest coraz droższa. 

J.Skrodzka – Opierając się na tej ustawie, która jest obecnie, gdybyśmy poszli w tym 

kierunku dalej taka sytuacja będzie przez dwa lata. 
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J.Domagała – Tez czegoś nie rozumiem. Jeżeli nie przegłosujemy tej uchwały, jak ona 

skutkuje? Przecież mamy 3 lata czasu, nie musimy nic innego robić tylko zostać w takim 

miejscu jak jest. Czy dobrze rozumiem? Dzieci pójdą do Ściechowa i tam wzrośnie statystyka 

a w szkole w Stawie zostaną koszty stałe. Mamy czas, zastanówmy się, co nam daje przyjęcie 

tej uchwały? Jestem za szukaniem kosztów, za sprawdzaniem, ale tych kosztów można 

również szukać gdzie indziej. 

E.Leśniewski – Myślę, że jeśli nawet ta uchwała zostanie przyjęta to mamy jeszcze 4 

miesiące i będziemy nad tym pracować. Zobaczymy reakcję rodziców. Jestem mieszkańcem 

Kozin, jestem blisko Stawu, żaden z rodziców, ani Pani Dyrektor, ani pani nauczycielka, 

która jest w przedszkolu, bo zazwyczaj bywało tak, że przyjeżdżali nawet do mnie do domu, 

bo była likwidacja u p. Czesława i u mnie i wtedy była pełna mobilizacja, powiem, że żaden 

nie kwapił się. Odnośnie szkoły w Stawie też mam swoje zdanie, odnośnie p. dyrektor, już od 

dawna. Tam się tylko chce i wyciąga rękę. 

W.Prętki – Od grudnia walczę jak lew i Pan, Panie Radny ma rację, ani jeden rodzic, ani 

dyrektor, ani grono pedagogiczne nie było zainteresowane a po fakcie to wszyscy mają 

pretensje. 

T.Ciaś – Panie Przewodniczący, chciałbym, aby było odnotowane z imienia i nazwiska, kto 

jak głosował. Czy jest taka możliwość? 

E.Leśniewski – Musimy głosować. Nawet jak przyjmiemy ta uchwałę to mamy jeszcze 4 

miesiące. Zobaczymy, co zrobią rodzice, co zrobi dyrektor, rada rodziców, rada 

pedagogiczna, bo podejrzewam, że nic nie zrobią. Powiem szczerze, to jest na moim terenie i 

mi to nie leży, ale widzę, że dokładamy 3 mln. do szkół. Wiem, że byśmy mogli te pieniądze 

przeznaczyć na coś innego, np. że ja czekam 27 lat na drogę w Kozinach. Boli mnie to 

bardzo.  Pani Janka czeka na kanalizację. Każdego serce boli. 3 mln. z budżetu gminy dołożyć 

do szkół to jest bardzo wiele. 

T.Wojcieszyński – Jeśli chodzi o głosowanie imienne to statut tego nie uwzględnia a ustawa 

milczy na ten temat. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XVI/104/2016 

Wynik głosowania: 

- 8 „za” (S.Andrzejewski, A.Bogusz, A.Laskowiec, E.Leśniewski, M.Naczk, P.Wawrzaszek, 

Cz.Wyszowski, W.Zwieruho); 

- 7 „przeciw” (T.Ciaś, J.Domagała, G.Miszkiewicz, J.Obara, W.Prętki, G.Skorupska, 

T.Wereszczyński). 

E.Leśniewski – Odwiedzę Panią Dyrektor, porozmawiam z nauczycielami. Na następnej sesji 

przedstawię Państwu, jak to widzi dyrektor, rodzice i grono pedagogiczne. 

Do punktu 7 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim 
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etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

G.Skorupska – Komisja Oświaty i Spraw Socjalno-Komunalnych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVI/107/2016. 

Do punktu 8 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego 

Komisji Rady Gminy Lubiszyn. 

J.Obara – Mówiono nam, może dobrze nie zrozumiałem, że trzeba zgłosić swoją gotowość 

do dwóch komisji. Okazuje się, że nie ma takiego obowiązku. Skoro tak można to również 

złożę taki wniosek do Przewodniczącego, że rezygnuję z jednej komisji. Nie zagłosuję nad tą 

uchwałą, dlatego że skoro nie ma obowiązku pracy w dwóch komisjach to złożę taki wniosek 

żeby nie trzeba było należeć do żadnej komisji. 

W.Zwieruho – Szanuję Pana Jerzego, ale w tej chwili Pan obraża niektórych radnych, m.in. 

mnie, bo również należę tylko do jednej komisji, ale uczestniczę we wszystkich komisjach. 

J.Obara – Jeżeli ktoś się deklarował do 2 komisji to ma obowiązek przychodzenia na te 

komisje. Jeśli nie przyjdzie to jest czynnik finansowy. 

W.Zwieruho – Jeśli Pan mówi o czynniku finansowym to powinniśmy zrzec się diety za 

miesiąc styczeń. 

E.Leśniewski - Myślę, że Pan Paweł będzie uczestniczył nie tylko w jednej komisji, ale jak 

będzie miał chęć pracować w dwóch komisjach to podejmiemy następna uchwałę. 

M.Naczk – Z wielka przyjemnością powitamy nowego członka Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych. Nad projektem tej uchwały głosowaliśmy na Komisji Budżetu i 

zaopiniowaliśmy ją pozytywnie. 

Rada Gminy większością głosów (13 „za”, 2 „przeciwne”) podjęła w/w uchwałę Nr 

XVI/108/2016. 

Do punktu 9 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Ten czas od naszego ostatniego spotkania to czas przede wszystkim 

Konkursu Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie, gdzie większa część radnych 

uczestniczyła a w szczególności dziękuję za pomoc Pani G.Skorupskiej, która pracowała w 

komisji. Bulwersuje mnie tylko takie coś, jeżeli chodzi o Konkurs Piosenki 

Bożonarodzeniowej w Ściechowie, że czekaliśmy na werdykt komisji 2,5 godziny. 

Druga piękna impreza to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana przez pana 

W.Zwieruho. Cieszę się, że Pan Wojciech dalej to organizuje, ale już ma współpomocnika, 

który też sobie bardzo dobrze radził. W tym momencie oddam głos Pani Wójt. 

J.Skrodzka – Doceniając ten ogrom pracy włożony w organizację Finału WOŚP przez sztab 

powołany przy Urzędzie Gminy Lubiszyn, którego szefem jest Pan Wojciech Krzysztof 

Zwieruho, chciałabym wyrazić wielkie podziękowania za całokształt tej imprezy, bo 
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naprawdę było mnóstwo pracy. Podziękowania dla całego sztabu, wolontariuszy i dla jego 

szefa oraz ekipy z Lubna, która też dzielnie wspiera od kilku lat finał w Lubiszynie. Ogólnie 

chciałabym podziękować wszystkim, bo wiemy, że wszyscy są przychylni tej imprezie, o tym 

też świadczy tegoroczny wynik prawie 22000zł. uzbierane przez mieszkańców Gminy 

Lubiszyn. 

J.Domagała – Podziękowania na ręce Pana W.Zwieruho ode mnie i od tych, którzy byli i to 

obserwowali. Naprawdę wkład pracy jest duży. Wszystko było bardzo fajne, ale 

najważniejsze było to, że mieliśmy przedstawionych swoich własnych, młodych ludzi, którzy 

coś potrafią, czegoś się nauczyli i mogli nam to pokazać. Szukajmy we własnym środowisku 

ludzi zdolnych a oni są naprawdę chętni, aby pokazać swój talent i osiągnięcia. 

E.Leśniewski – Styczeń i luty to był dla mnie taki czas pogrzebowy. W ciągu 5 tygodni 

miałem 5 pogrzebów, w tym swojej teściowej, z którą byłem 36 lat i nigdy nie miałem 

żądnych zastrzeżeń. Chciałem podziękować tym osobom, które były na pogrzebie, bo to jest 

ważne, jeżeli w takim momencie ktoś jest i warto jeździć na pogrzeby żeby pożegnać swoich 

znajomych. 

Do punktu 10 porządku obrad: 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XIII sesji. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XIV sesji. 

Do punktu 11 porządku obrad: 

G.Skorupska – przedstawiła sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. 

T.Ciaś – mam prośbę do Pani Wójt, żeby Zarządzenia Wójta były widoczne, bo nie ma 

wszystkich zarządzeń wójta w BIP-ie. Mam nadzieję, że nie ma czego się bać? Proszę to 

uzupełnić. 

Składałem interpelację odnośnie siłowni. Do 18 marca, to jest chyba z tego samego programu 

co „Lubusik”, jest siłownia. Mam nadzieję, że to załatwimy? 

J.Skrodzka – Przygotowujemy się do tego. 

T.Ciaś – Dziękuje Pani Skarbnik za przekazanie komu trzeba żeby przyszła umowa. Dziwi 

mnie jedna rzecz, na internecie jest, że Wójt podpisał umowę 21 stycznia 2016r., żeby być 

konsekwentnym tu jest data 30 grudnia 2015r.. Druga rzecz bardzo ciekawa, dostaliśmy 

umowę a nie dostaliśmy załącznika nr 1. 

B.Pampuchowicz – Myślę, że jest to niedopatrzenie. 

G.Skorupska – Przeznaczyliśmy pieniądze na dalszą część remontu drogi w Lubnie. Kiedy 

to będzie robione? 

J. Domagała – Otrzymałam informacje, że jak się pogoda poprawi to wejdą na drogi. Dziś 

weszli i robią to bardzo szybko, aż jestem zdziwiona. 

T.Wereszczyński – W Brzeźnie zostały skradzione znaki i nie ma nowych. Droga z Brzeźna 

do Buszowa jest w tragicznym stanie. Od kilku lat jest nieczynny mostek i droga jest 



21 
 

zamknięta. Miała być droga alternatywna, o czym Wójt wspominał, która jest na mapie i 

prowadzi przez las. Koszty wykonania tej drogi są za duże i droga nie będzie robiona, chociaż 

było napomknięte, że miała być zgłoszona. Czyli drogi nie ma, mostku nie ma i jedyna droga 

dojazdowa jest w opłakanym stanie i 60% mieszkańców Brzeźna będzie wyłączona z życia. 

Chciałbym żeby połatali, chociaż największe dziury i żeby to zrobili dobrze, bo jeżeli dzisiaj 

robią a za 3 dni ta dziura jest taka sama to jest tylko parcie na pieniądze. Pisałem o 

przeniesieniu 3 latarni, nie o stworzenie nowych punktów świetlnych, tylko przesunięcie 

istniejących na inne słupy. 

B.Pampuchowicz – Sprawa jest w toku. 

J.Skrodzka – To nie jest majątek gminy tylko przedsiębiorstwa i nie możemy w to 

ingerować, bo mają swoje procedury i możliwości techniczne. 

J.Domagała – Odnośnie oświetlenia. Była mowa o tym, były pisane pisma, miała być jakaś 

wspólna komisja i decyzje, gdzie dołożyć lampy a są takie potrzeby. Chcielibyśmy wiedzieć, 

na kiedy jest to planowane, czy ewentualnie jest już ustalone, bo słyszę różne pogłoski, że 

gdzieś tam lampa jest dołożona a są takie potrzeby w miejscowości Wysoka pilne 1 czy 2 

lampy. Ważna jest też sprawa oznaczenia, bo np. na Kolonię jest tabliczka wskazująca, jakie 

tam znajdują się numery domów, natomiast nie wszędzie są takie tabliczki i karetki błądzą. 

G.Miszkiewicz – Prosiłbym o sprawdzenie zasadności wniosku mieszkańców o oświetlenie 

przejścia dla pieszych na drodze nr 130, które znajduje się na zakręcie przed drogą do 

Lubiszyna. 

W maju składałem interpelację a właściwie przypominałem o konieczności przycięcia drzew 

tzw. poniemieckich. Otrzymałem odpowiedź, że w budżecie na 2015r. było za mało środków. 

B.Pampuchowicz – W budżecie na 2016r. środki są zaplanowane. Natomiast nie chciałabym 

się wypowiadać, co do zakresu prac. 

G.Miszkiewicz – prosiłbym o inspekcję na drogach gminnych w Tarnowie, bo naprawdę jest 

tragedia. 

J.Domagała – Nie wiem, jaka jest umowa z Eneą, ale o godz. 8-9 świecą się jeszcze lampy a 

o 18.00 się zapalają. Rano świecą zbyt długo a nie ma takiej potrzeby. 

M.Naczk – W odniesieniu do wypowiedzi Pani Janiny, aby się spotkać i przedyskutować 

sprawę dodatkowych punktów świetlnych. U nas również na spotkaniu z radą Sołecką padały 

argumenty, że są takie miejsca, gdzie brakuje tego oświetlenia. To jest bardzo dobry pomysł 

żeby się spotkać w większym gronie i to omówić. 

E.Leśniewski – Mam prośbę. Zbliża się inwestycja w Kozinach. W tej chwili droga koło 

mnie jest nieprzejezdna. Mam kłopoty z kierowcami, bo tak przeciętnie raz w roku muszę 

naprawiać ogrodzenia i w projekcie na pewno nie ma progu zwalniającego w rejonie naszego 

gospodarstwa, bo będziemy naprawdę mieli problemy. 

J.Obara – Zostały złożone dwa wnioski na drogi: ul. Szkolna w Baczynie i tzw. Dymna w 

Marwicach. Czy zapadły już jakieś decyzje odnośnie tych wniosków? 

J.Skrodzka – Wnioski są złożone. Na razie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. 



22 
 

W.Zwieruho – Kończy się gwarancja na drogę w Tarnowie i trzeba ją zrobić. Mówiłem 

bardzo dużo o przeniesieniu 1 lampy na koniec Lubiszyna. 

T.Ciaś – Pytanie do pani Kierownik GOPS, bo to GOPS będzie się zajmował wdrożeniem 

Programu 500+. Ile rodzin się załapie w naszej gminie? Ile gmina na tym zarobi? 

E.Stojanowska – Ile rodzin będzie się kwalifikowało nie wiem. Nasze szacunki opiewają na 

ok. 800-1000 dzieci, ponieważ 1413 dzieci zarejestrowanych jest w USC. W tej chwili 440 

dzieci korzysta ze świadczeń rodzinnych. To są dzieci, które spełniają kryterium dochodowe. 

To jednak nie są wszystkie dzieci, ponieważ to kryterium dochodowe w świadczeniu 

rodzinnym a kryterium w programie 500+ jest nieco różne, bo ok. 150zł. różnicy. To Będzie 

ok. 500.000zł. w budżecie gminy, które przejdą przez nasze ręce. Ministerstwo do końca tego 

roku daje nam 2% na obsługę. Powinno to wystarczyć z uwagi na to, że nie zatrudnimy 

dodatkowych osób. 

M.Naczk – Te 2% to są pieniądze celowe? 

E.Stojanowska – Możemy je przeznaczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń, na zakup 

materiałów, doposażenie istniejących stanowisk, czy też stworzenie nowych stanowisk pracy. 

A.Laskowiec – Droga Jastrzębiec – Ściechówek. Zarastają ją krzaki tak, że już nie można się 

wyminąć. Do kogo to należy, do Powiatu, czy do lasów? 

J.Obara – Czy jest nadwyżka w Zakładzie Usług Komunalnych? 

R.Jaworski – Nie ma. 

Do punktu 12 porządku obrad: 

R.Herian – Skoro ujednoliciliśmy przystanki na całej gminie, czy te tabliczki z oznaczeniem 

numerów posesji też mogłyby być jednakowe w każdej miejscowości? 

E.Leśniewski – Ma Pan rację tylko problem jest tego rodzaju, że część miejscowości już ma 

takie tabliczki. Trzeba to przemyśleć, bo na całą gminę to będzie trochę kosztować. 

J.Domagała – Myślałam, że te przystanki będą miały kolor żółto – zielony. 

A.Bogusz – Szkoda, że nie ma Pana Kierownika Łukaszczuka. Byłem w Mystkach u rolnika, 

który pokazał mi zjazd na pole. Jechał tym zjazdem ciągnikiem z rozrzutnikiem i mało by nie 

doszło do wypadku, bo urwał mu się tam zaczep, bo taki jest zjazd a nie dlatego że źle jechał. 

Zjazd jest z drogi asfaltowej w stronę pól. To jest pilna sprawa, bo to jest jedyny zjazd na te 

pola a jest bardzo niebezpieczny. 

G.Miszkiewicz – Chciałbym poprzeć pomysł Pana Sołtysa R.Heriana. To nie są aż tak duże 

koszty. W tych większych wioskach te tabliczki już są, więc tam nie ma potrzeby tego robić. 

T.Wereszczyński – Przy wjeździe do miejscowości, czy w głównym punkcie miejscowości 

pięknie by było jakby się znalazły mapy wiosek z numeracją domów i to by ułatwiło życie. 

J.Skrodzka – Myśleliśmy o tzw. witaczach i robiliśmy wstępne rozeznanie kosztów. 

Wszystko zależy od materiału, z którego jest to wykonane. 

 

Do punktu 13 porządku obrad: 
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E.Leśniewski dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy Lubiszyn. 
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