
Protokół Nr XVII/2016 

z przebiegu obrad XVII sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 22 kwietnia 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.14
00

 i zakończyła się o godz.16
45

 

 

Na 15 radnych na sesji obecnych było 13 radnych według załączonej listy obecności. 

Nieobecni: 1) A.Laskowiec 

2) J.Obara 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

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

Rady Gminy Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości.  

Stwierdził, iż na ustawowy 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 porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty w niżej 

podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2016 roku. 

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Lubiszyn”. 

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie za 2015 r. 

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

kontroli prawidłowości pobrania i 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. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla 

niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego  

na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia 

kryteriów wyboru ofert. 

8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubiszyn za 2015 r. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-1. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-4.  

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

na lata 2016-2024. 



13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubiszyn długoterminowego 

kredytu bankowego. 

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

16. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Gminy. 

17. Interpelacje i wnioski radnych. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do punktu 3 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Lubiszyn w 2016 roku. 

T.Wereszczyński – Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/109/2016. 

Do punktu 4 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Lubiszyn”. 

T.Wereszczyński – Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

M.Naczk – Mam pytanie odnośnie finansowania wszelkiego rodzaju projektów związanych z 

ograniczaniem emisji dwutlenku węgla i przejścia w kierunku tych źródeł energii, które są 

korzystne dla środowiska. Czy te pieniądze, które są wyznaczone w poszczególnych 

punktach, będą w jakiś sposób przechodziły przez gminę, czy będziemy bezpośrednio 

zwracać się o finansowanie tego typu środków i będą one bezpośrednio przekazywane do tych 

podmiotów, które zostały wymienione? 

A.Terlecki – Przez Gminę będą przechodziły tylko te środki, o które Gmina będzie się 

starała. Natomiast osoby fizyczne mogą zwracać się indywidualnie o przyznanie takich 

środków z poszczególnych programów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/110/2016. 

Do punktu 5 porządku obrad: 

Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zakładu Usług Komunalnych w 

Lubiszynie za 2015 rok. 

T.Wereszczyński – Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska omawiała to 

sprawozdanie i pozytywnie je zaopiniowała. 

E.Leśniewski – Pewne rzeczy ostatnio wykonywaliśmy w m.Kozin i powiem szczerze, że 

jestem zadowolony ze wszystkiego. Ale tak głęboko się zastanawiałem wiem, że w Gorzowie 



ta cena wody to jest 4,80zł. Analizowałem to i powiem, że to nie jest tak tanio, bo punkt 

widzenia jest w zależności od wysokości siedzenia. I jeżeli ktoś zarabia dużo to owszem, ale 

jeżeli ktoś zarabia mało a ma wielodzietna rodzinę to zdaje sobie sprawę ile tej wody idzie. 

4,80zł. to jest prawie 5,00zl., to nie jest tak mało. Prosiłbym, aby Pan Kierownik wyraził 

swoją opinię, bo mi się wydaje, że to jest dużo. 

R.Jaworski – Cena niestety jest taka, którą warunkują wszystkie elementy związane z 

ekon9omiką. Nie jest to cena, którą zakład by sobie przyjmował. Jak Państwo wiecie sieć 

wodociągowa ma swoje lata, na tej sieci wiele rzeczy jest do zrobienia a to wszystko wchodzi 

w koszty, m.in. chociażby koszty energii. Zużycie wody sprzedanej w stosunku do wody 

wydobytej, co Państwo zauważyli w sprawozdaniu, co roku się poprawia, jest to bardziej 

ekonomiczne, ale nie mniej ilość jej zużytej a tym samym energii elektrycznej do celów 

płukania, do celów towarzyszących uzyskaniu jej właściwej jakości. 

E.Leśniewski – Ale energia elektryczna tanieje. 

R.Jaworski – Ale ilość wody jest zwiększona. Przy tej ilości wody nie mam wpływu na 

ekonomię poprzez skrupulatne wyliczenie wszystkich kosztów, które ponosimy. Tego nie 

zmienimy. Jeżeli będziemy poprawiali jakość sieci wodociągowej i sprawność urządzeń, czyli 

zmniejszymy stosunek wody wydobytej do sprzedanej to poprawimy ewentualnie ten 

stosunek. Na chwilę obecną to wychodzi z wyliczeń matematycznych. Taryfa, w której 

uwzględnia się te wszystkie uwarunkowania jest do sprawdzenia. Cena wody jest 

porównywalna z ościennymi gminami, różnice są minimalne. Stan sieci wodociągowych w 

innych gminach, nie licząc miasta, jest taki sam i takie ceny się utrzymują. 

J.Domagała – Już wstępnie rozmawialiśmy o tym. Jest jedna pozycja, która bardzo waży na 

cenie wody, to jest pozycja: zużycie bezpowrotnie uzasadnione (płukanie) i straty 

bezpowrotnie nieuzasadnione – niepodlegające sprzedaży.. I tu jest ten moment chyba 

największy, gdzie jest to naprawdę wysoka ilość i wysoki koszt mimo na pewno 

polepszających się warunków, jeżeli chodzi o ściągalność. Trzeba robić wszystko, żeby ta 

pozycja była jak najmniejsza. 

R.Jaworski – Chciałbym przytoczyć to co Pani mówiła i to co wynika ze sprawozdania, że 

dla mnie najważniejszym elementem i chyba dla Państwa jest uzyskanie właściwej jakości 

wody. To właśnie m.in. rzutuje na to, że jak Państwo wiecie nasze złoża, oprócz stacji 

uzdatniania w Gajewie są bardzo stare, niewydolne, nieekonomiczne. Złoża filtracyjne w 

stacjach powinny być wymieniane najpóźniej co 8 lat a Lubiszyn, Lubno i Staw mają 

niewymieniane złoża ponad 15 lat. Podkreślałem to i będę się tego trzymał, dlatego że 

Sanepid i państwo również wiecie, że zdrowie ludzi jest najważniejsze. Ilość tych płukań i 

zużytej wody wpływa na jakość, na jakość bakteriologiczną i fizykochemiczną. Jak Państwo 

wiecie Sanepid przyczepia się do każdej z tych spraw.. Wolałem poświęcić znacznie większą 

ilość wody na częstsze płukanie żeby ta woda była dobra jakościowo, bo to automatycznie 

Państwo, jako odbiorcy będziecie pokrzywdzeni, że woda jakościowo nie jest właściwa i nie 

odpowiada normom Ministra Zdrowia. Chciałem tez tu zauważyć, że w 2015r. do chwili 

obecnej wszystkie badania wody przeprowadzane przez Sanepid jak i zlecane przez zakład 

były dobre i ustrzegliśmy się jakichkolwiek skażeń bakteriologicznych. Uważam, że jest to 

sukces, który też kosztuje. Podkreślam jeszcze raz i z Panem Wójtem rozmawialiśmy i 



Państwo też macie na uwadze, proszę prześledzić moje sprawozdanie sprzed 4 lat, za każdym 

razem powtarza się sytuacja filtracji, czyli złóż filtracyjnych. To są duże koszt, ale one 

wpływają na to, że zużywamy właśnie zbędnie wodę, ale w celach uzyskania jej właściwej 

jakości. 

E.Leśniewski – Ile np. kosztuje wymiana złoża w Stawie? 

R.Jaworski – To wszystko zależy od badań surowej wody, dlatego że ustala się rodzaj złóż 

do danego składu fizyko-chemicznego wody. Wyliczałem to z Panem Wójtem i np. Lubiszyn 

– 3 odżelaziacze, 3 odmanganiacze to jest 24 tony złoża i wartość samego materiału jest w 

granicach 80.000zł. a z robocizną, bo to trzeba teraz wszystkie złoża wyjąć, zutylizować i to 

będzie ok. 120.000zł. Jeżeli chodzi o Staw to myślę, że to będzie w granicach 40-50 tyś.zł. 

W Gajewie przy remoncie 2 lata temu były złoża wymienione i skuteczność płukania jest 

wtedy bardzo wysoka i tej wody się tyle nie zużywa. Złoża nie tylko wpływają na ilość 

zużytej wody, ale również na cały układ bakteriologiczny, bo jeżeli mamy stare złoża, stary 

system to bakterie mogą w każdej chwili się znaleźć. 

S.Andrzejewski – Czy plombowanie hydrantów jest po to, aby zapobiegać kradzieżom? 

R.Jaworski – Plombę może ktoś zerwać tylko z tego powodu, że mu się nie podoba, a może 

zerwać, dlatego, że będzie kradł wodę.. Duże straty wody są również z powodu kradzieży 

wody. Z tego co w zeszłym roku udało nam się ustalić to były minimalne4 kradzieże z 

hydrantów. Pracownicy sprawdzają, co kilka dni, czy to oplombowanie jest. Jeśli go nie ma to 

tylko wiemy, że go nie ma a czy ktoś brał wodę nie wiemy. Jeżeli natomiast chodzi o 

nielegalny pobór wody i kradzież to w 2015r. takich odcięć było 35. Jest to bardzo duża ilość. 

Nasze działania są w tym temacie zdecydowane. 

T.Ciaś – W punkcie 8 sprawozdania na końcu jest 5 punktów niezrealizowanych. One są aż 

tak ważne? 

R.Jaworski – Bardzo. 

T.Ciaś – Ważniejsza jest przebudowa sieci wodociągowej w Lubiszynie, czy te 5 punktów? 

R.Jaworski – Nie chciałbym porównywać ważności, ale w związku z tym, że jest 

przebudowa dróg na tym terenie a tym samym, jak wiemy pod asfaltem mamy sieć 

wodociągową azbestową to nielogicznym by było gdybyśmy tego nie zrobili, gdyż azbest do 

2035r. musi być zlikwidowany. Jeżeli zrobimy drogę a ten azbest będzie pękał to ktoś się 

uśmieje, że zrobiono asfalt a teraz trzeba go zrywać żeby wstawić kawałek rury. Uważam, że 

to jest temat równoważny i nieodzowny. Jest okazja na tych odcinkach wymienić azbest i 

poprawić tą infrastrukturę chociażby na tych dwóch ulicach. 

M.Naczk – Ewentualne koszty wymiany złóż zostaną pokryte z budżetu gminy, czy 

przerzucone na mieszkańców? 

R.Jaworski –To jest inwestycja, którą finansuje właściciel, czyli gmina. 

S.Andrzejewski  - Czy zdarzały się awarie na odcinku za szkołą w Ściechowie? 

R.Jaworski – Nie. Awarie na sieci się zdarzają, bo państwo wiecie jaka jest sieć. Częściej 

awarie zdarzają się na łączeniu przyłącza z siecią, dlatego że na tych przyłączach gdzie są 



rury metalowe niestety one są już tak skorodowane, że wycieki są ukryte do momentu, kiedy 

woda nasączy tak glebę, że pęknie. Przyłącza z lat 70 i 80 są wykonane z rur metalowych i 

one są sitem. 

Proszę Państwa, uważam, że załoga zakładu wykonuje swoje obowiązki w sposób właściwy, 

wszystkie czynności są wykonywane na czas, uwzględniamy wszystkie uwagi i telefony od 

Państwa. Chciałbym od Państwa pomocy abyśmy mogli jeszcze wiele rzeczy poprawić. 

Do punktu 6 porządku obrad: 

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

i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 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. 

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

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/111/2016. 

Do punktu 7 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego 

konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego  

na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia 

kryteriów wyboru ofert. 

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

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/112/2016. 

Do punktu 8 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn. 

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

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/113/2016. 

Do punktu 9 porządku obrad: 

Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubiszyn 

za 2015 r. 

Podkom. M.Wojtuściszyn –Komendant Komisariatu Policji II w Gorzowie Wlkp. – 

Wnioski na 2016r. to musimy pogłębić rozpoznanie przestępstw kryminalnych. Tu jest duża 

rola dzielnicowych, aby przekazywać wiedzę wiktymologiczną dla ludzi dotyczącą 

zabezpieczenia własnego mienia. Jest tak, że nie dbamy o swoje mienie. Nic się nie stało 

przez ileś lat to uważamy, że dalej się nic nie stanie a zawsze jest ten pierwszy raz. Ostatnio 

nasiliły się włamania do mieszkań, ponieważ domy pozostawiane są bez nadzoru, 



pomieszczenia są pootwierane. Tu jest rola dzielnicowych, żeby wychodzić z inicjatywami do 

mieszkańców i przestrzegać przed tego rodzaju zdarzeniami. Będziemy również działać, jeśli 

chodzi o zwiększenie skuteczności ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bo to jest 

problem. Po konsultacjach społecznych, które były prowadzone w różnych miejscowościach 

ludzie właśnie poruszają ten problem, że siedzą pod sklepami i spożywają alkohol. Jest to 

demoralizujące dla dzieci i dla ludzi, którzy chcą w sklepie zrobić zakupy. Nadal będziemy 

prowadzić spotkania z dziećmi w szkołach. 

Ze swojej strony chciałbym prosić państwa, żeby przekazywać wszelkie niepokojące 

informacje ze swoich terenów, bo najlepiej wiecie, co się dzieje na waszym terenie. 

J.Domagała – Byłam na spotkaniu odnośnie bezpieczeństwa. Zgłaszałam to, ale jeszcze raz 

powiem. Zaczyna się robić ciepło. Na odcinku z Gorzowa do jeziora zaczyna się szaleństwo 

nie tylko motorów, ale i samochodów. Bardzo proszę o kontrolowanie, bo szczególnie 

niebezpieczna jest ta droga na odcinku od kościoła w stronę jeziora, jest w fatalnym stanie i 

rowerzyści i dzieci idące ze szkoły nie mają gdzie uciekać. Druga rzecz, niewielką ilość 

ujawniono przestępstw za narkotyki. Chodzi jednak o handel narkotykami i myślę, że do tego 

policja jest powołana. Jest tego coraz więcej. Bardzo proszę o wzmocnienie tych kontroli. 

M.Wojtuściszyn – Oczywiście ma Pani pełną rację. Pracowałem wcześniej w Witnicy i tam 

też mamy jeziora i tak jak Pani zwróciła uwagę podejmowane są działania zgodnie z pora 

roku, wiadomo, że w zimie na jeziora nie jeżdżą, ale jak jest lato to zawsze obejmowaliśmy 

jeziora szczególnym nadzorem i tu tak samo będzie. 

Co do narkotyków to ujawnienie to jest praca typowo policyjna. Trzeba kogoś złapać na 

gorącym uczynku albo prowadzić szeroko zakrojone czynności operacyjne. Dla nas to jest 

priorytet żeby jak najwięcej osób handlujących wyeliminować. Na pewno nad tym 

problemem będziemy się pochylać. 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od godz. 15
00

 do godz. 15
10

. 

Do punktu 10 porządku obrad: 

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

M.Naczk – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/114/2016. 

Do punktu 11 porządku obrad: 

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

M.Naczk – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/115/2016. 

Do punktu 12 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. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XVII/116/2016. 

Do punktu 13 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubiszyn 

długoterminowego kredytu bankowego. 

M.Naczk – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XVII/117/2016. 

Wynik głosowania – w głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

- za głosowało 11 radnych 

- przeciw głosowało 0 radnych 

- wstrzymał się odgłosu 1 radny 

Do punktu 14 porządku obrad: 

Sprawozdania Wójta Gminy z pracy między sesjami stanowią załącznik do protokołu. 

G.Skorupska – 8 marca spotkanie z przedstawicielami gminy partnerskiej z Briesen. Jakie 

tematy były poruszane? 

A.Terlecki – To spotkanie obyło się w Lubiszynie. Omawialiśmy współpracę i terminy 

różnych imprez i spotkań. 

G.Skorupska – Podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych. To z 

klubami sportowymi i jeszcze z innymi? 

A.Terlecki – Podpisywaliśmy umowy z organizacjami, które złożyły oferty na konkurs, który 

został rozstrzygnięty i jego wyniki zostały opublikowane na stronie gminy. 

G.Miszkiewicz – Jakie wyniki miała wizyta 5 kwietnia w PROW odnośnie wniosków gminy? 

A.Terlecki – Jak już sygnalizowałem sprawa naszych wniosków jest bardzo trudna. Przy 

rozpatrywaniu wniosków brany jest pod uwagę dochód gminy z 2013r., który wtedy był 

wysoki, bo gmina pobrała zaległe podatki od Lasów. Nasze wnioski nie dostają za to 

punktów, bo mamy bardzo wysoki dochód na mieszkańca. To sprawia, że nasze wnioski stoją 

pod bardzo dużym znakiem zapytania. Składaliśmy 2 wnioski na nasze drogi gminne w 

Marwicach i w Baczynie ul. Szkolna. Dlatego na te drogi złożyliśmy wnioski, że po naszej 

analizie one kwalifikowały się do tego, aby o to dofinansowanie powalczyć. Natomiast 

wszystko wskazuje na to, że nawet te 2 wnioski będzie nam bardzo, bardzo trudno obronić. 

Bo tam gdzie inne samorządy dostają punkty to my niestety za to, że mamy wysoki dochód na 

mieszkańca nie dostajemy. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. W tej chwili trwa 

analiza wniosków, stąd moje wizyty żeby jeszcze pewne sprawy uściślić. Ale kryteria nie są 

dla nas korzystne. Trzeba pamiętać, że przy tych projektach ogłoszonych przez PROW 

wniosek musi uzyskać minimalny pułap 9 punktów. Te 9 punktów w naszej sytuacji 



przekłada się w ten sposób, że jeżeli mamy wskaźnik bezrobocia, ale na poziomie powiatu, 

który ma niskie bezrobocie, więc za to żadna gmina w powiecie gorzowskim punktów nie 

dostanie. Jeżeli jeszcze nie dostaniemy punktów za dochód na mieszkańca to szansa, że się 

uzbiera 9 punktów jest mała. Więc trudna jest spełnić kryteria nawet minimalne. Jeżeli 

uzyskamy 9 punktów to jest tylko pierwsza faza oceny. 

J.Domagała – Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. Domyślam się, że rozmawiał 

Pan o współpracy i na pewno zgłaszał uwagi radnych. Chodzi konkretnie o zaangażowanie 

szkół w uroczystości, jakie się odbywają na terenie gminy oraz podniesieniu poziomu 

nauczania. 

A.Terlecki – Spotkanie z dyrektorami szkół dotyczyło generalnie sytuacji oświaty na terenie 

gminy, dotyczyło również arkuszy organizacyjnych, ponieważ dyrektorzy szkół przygotowują 

w tej chwili arkusze na rok szkolny 2016/2017. Jeśli chodzi o zaangażowanie szkół w 

uroczystości organizowane przez gminę to chciałbym stanąć w obronie dyrektorów, bo 

poprawa zaszła. Pamiętam to święto 11 Listopada 2015r. i były wtedy poczty sztandarowe ze 

wszystkich szkół. 

J.Domagała – 16 kwietnia odbyły się Targi Lubuskie Tour. Jak na nich wypadliśmy? 

A.Terlecki – To była III edycja Lubuskich Targów, natomiast nasza gmina brała udział w 

tym przedsięwzięciu po raz drugi. Byłem na tym stoisku w sobotę. Uważam, że nasze stoisko 

na tle innych prezentowało się bardzo ciekawie. Pokazywaliśmy to, czym nasza gmina może 

się pochwalić, np. rękodzieło, wypieki, produkty spożywcze. Słyszę, że na tle innych gmin 

wypadliśmy bardzo dobrze. Przy organizacji tego stoiska współpracowaliśmy również z 

przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. Prezentowały się tam Pałacyk Łąkomin, Stolarnia 

Kołodzińscy, był tez bardzo atrakcyjny pokaz Szkółki Karate ze Stawu. Uważam, że bardzo 

dobrze wypadły te targi. 

J.Domagała – Był tez wywiad z nasza nowa panią od promocji. Oceniam ją bardzo 

pozytywnie. W tym wywiadzie bardzo ładnie przekazała wszelkie możliwości, nie czarujmy 

się, nie mamy ich zbyt wiele, ale wszystko co mamy i Bagno Chłopiny, i jezioro i Łąkomin. 

Myślę, że w przyszłym roku można też zaprosić Folwark Folińskich. 

A.Terlecki – Zapraszaliśmy Folwark do współpracy, niestety nie dysponowali czasem w tym 

terminie. 

J.Skrodzka – Na naszej stronie dostępny jest link do filmu promującego naszą gminę oraz 

fotogaleria z tej imprezy. 

Do punktu 15 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Szanowni Państwo, tak jak obiecałem byłem w Stawie na 3 spotkaniach z 

rodzicami odnośnie dalszego funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Wszystko zostało 

załatwione po myśli rodziców, po myśli przewodniczącej i członków komisji socjalno-

komunalnej. Myślę, że poszliśmy tu z Panem Wójtem na ugodę i bardzo dobrze, że tak się 

stało a czas pokaże co będzie dalej. Zauważyłem, że wymyka się obsadzenie jednego roku 

uczniów w szkole, ale to nie jest wina samorządu tylko to jest wina państwa. Są pewne 

ustawy, które do tego doprowadzają. 



W Stawie była uroczystość 1050-lecia Chrztu Polski. Żałuję, że to nie zostało bardziej 

rozpromowane, ale to organizował Ks. Proboszcz z Parafii Trzcinna, gdzie występował chór z 

Myśliborza, gdzie były te uroczystości w kościele, później była inscenizacja przygotowana 

przez młodzież szkolną ze Stawu na świetlicy wiejskiej. Była to taka dość ciekawa impreza, 

bo to było takie przypomnienie historii naszego 1050-lecia państwa polskiego. 

Uczestniczyłem w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. 

Dużo czasu zajmuje mi współpraca z wykonawcą drogi w Kozinie. Myślę, że do końca 

miesiąca temat drogi w Kozinie zostanie zamknięty. Chciałbym podziękować Panu Wójtowi i 

całemu kierownictwu zajmującemu się tą sprawą, bo to cieszy. Jesteśmy z tego zadowoleni 

razem z Panem Sołtysem, bo bardzo długo czekaliśmy na zrobienie tej drogi. 

Do punktu 16 porządku obrad sesji: 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XVI sesji. 

Do punktu 17 porządku obrad sesji: 

G.Skorupska – Ostatnio na Komisji Oświaty omawialiśmy sprawę dojazdu dzieci autobusem 

do Gimnazjum do Baczyny i Lubna do stowarzyszenia. Byłam w szkole w Lubnie zasięgnąć 

trochę więcej informacji i chciałabym powiedzieć, że mam harmonogram dowozów, ale Pani 

Dyrektor z Baczyny nie zawsze się stosuje do tego harmonogramu. Zostaje on często 

zmieniany, bo jak są jakieś egzaminy, czy coś innego to nie tak jak w innych szkołach, np. w 

Ściechowie, jak jest egzamin to pani robi zgodnie z harmonogramem dojazdu. W Baczynie 

tego niema i jest potem problem z dojazdami dzieci do Lubna. Chodzi mi o to, że dojazd 

dzieci do Lubna i z Lubna do Wysokiej może być jeden dojazd, nie muszą być dwa autobusy. 

Szkoła dopłaca do Urzędu Gminy po 300zl. jak się dowiedziałam i starczy ten jeden autobus. 

Chodzi o to żeby porozmawiać z panią dyrektor żeby było wszystko zgodnie z 

harmonogramem dojazdów. Jeżeli planuje jakieś imprezy, coś zmienia to nie informuje 

szkoły w Lubnie, że dojazd jest inaczej i dzieci nie mają, czym dojechać z Lubna do 

Wysokiej.  Kierowca autobusu dojeżdża nieraz do Lubna i nie zatrzymuje się na tym 

przystanku co powinien. Przypomni sobie, że ma dzieci z Lubna i dzieci biegną z tej szkoły. 

Były też przypadki, że jak p. dyrektor w Baczynie jakieś zajęcia skróciła, dzieci wcześniej 

wyszły to poinformowała żeby autobus wcześniej przyjechał po dzieci a wtedy nasze dzieci 

nie wiedzą i autobus jedzie a one biegną żeby zdążyć. Bardzo proszę żeby porozmawiać z 

panią Dyrektor i po to jest harmonogram i jak się dowiedziałam, że nawet mieszkańcy mogą 

korzystać z tego autobusu. Jeżeli będzie jeździł zgodnie z harmonogramem to mieszkańcy 

kupią bilet i będą mogli korzystać. 

G.Miszkiewicz – Wniosek do Pana Wójta. Prośba, aby nie robić spotkań godzinę, czy pół 

godziny przed sesją z sołtysami, bo nie wiem jak inni radni, ale ja jestem żywo 

zainteresowany, jakie mają problemy sołtysi, czy też sukcesy i chciałbym tez o nich wiedzieć 

a tak oni się wygadają przed sesją i na sesji siedzą i nic nie mówią. 



Do Pana Przewodniczącego, żeby wziął wzór z byłego przewodniczącego rady gminy, 

obecnie wójta i zapisywał wszystkie wnioski radnych, czy sołtysów i na następnej sesji 

sprawdzał odpowiedzi. 

Wniosek do radnych z Komisji Budżetowej, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, że 

podnieśliśmy podatki o 30% w jednym punkcie. Także prosiłbym żebyście najpierw na 

komisji a później na sesji rozważyli jeszcze raz ten punk t, czy o jakieś 5 punktów 

procentowych nie obniżyć tego podatku, bo 30% to jest naprawdę bardzo duża podwyżka. 

E.Leśniewski – O jaki punkt chodzi? 

G.Miszkiewicz – Od pozostałych budynków. Znam mieszkańca, który płacił podatek 600zł. a 

teraz płaci 800zł. 

E.Leśniewski –Na Komisji Budżetu będziemy przyglądać się tej sprawie. 

J.Domagała – Mam sygnały odnośnie tego podatku, że dotknęło to drastycznie osób, które 

pozostały samotne i mają 20-30 arów, nie są rolnikami, mają niewielkie emerytury i bardzo 

ich to dotknęło. 

J.Domagała – Chciałabym podnieść temat, może nie wszystkich to dotyczy, ale właściwie 

obowiązkiem gminy jest bezpieczeństwo mieszkańców. 17 kwietnia odbyło się Walne 

Zgromadzenie Spółki Wodnej. Było mi bardzo przykro, nie było nikogo a z tego, co się 

dowiedziałam był zaproszony Pan Wójt, podobno też radni, Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa, itd. Sprawa ta o tyle jest bardzo ważna, że nie przegłosowaliśmy wniosku, który 

Pan Wójt przedstawił i bardzo bronił w spr. 20.000zl. i sytuacja Spółki Wodnej jest tragiczna. 

Postanowiono na tym Walnym Zgromadzeniu ograniczyć zasięg działania Spółki Wodnej tam 

gdzie nie ma członków aktywnych, gdzie nie płacą. W związku z tym ten zasięg będzie 

bardziej mógł być realizowany na tych pozostałych terenach. Zmienił się Zarząd Spółki 

Wodnej. Osobiście weszłam, jako zastępca do Komisji Rewizyjnej. Jest tu przedstawiciel 

Zarządu p. J.Malinowski i myślę, że zabierze głos. Problem jest naprawdę bardzo ważny, 

musimy do niego wrócić, musimy spółkę wspomagać, bo zaczną się problemy i z tymi 

problemami, każdy będzie przychodził do Urzędu Gminy a najlepiej wiem, jak to dotyczy nas 

mieszkańców, bo sama jestem ofiarą poprzednich lat, gdzie naprawdę bardzo mnie to 

dotknęło i tylko dzięki temu, że ta spółka powstała, zaczęła działać to wiem dzisiaj, że mogę 

spokojnie spać, że nie mam zalanej sutereny, choć skutki są do tej pory, bo tynki są na 1,5 m 

odbite i to wszystko jeszcze schnie. Rowy zaczynają zarastać, naprawdę będzie wielki 

problem. Bardzo proszę radnych w przyszłości abyśmy naprawdę podeszli do tematu bardzo 

poważnie, bo to nie jest tak, że zniszczy si…e komuś budynek i my jesteśmy wtedy w 

porządku. Było przykro, bo nie było zainteresowania, nie było przedstawicieli a ponoć sołtysi, 

radni, Pan Wójt, Pan Przewodniczący Rady Gminy mieli zaproszenia. Patrząc na koszty 

administracyjne Spółki Wodnej, które tu były przedkładane, że wszystko idzie na biuro to 

były pierwsze lata gdzie należało odtworzyć całe księgi, plany geodezyjne itd., trzeba było 

zakupić komputery, programy i wiele innych rzeczy. W tej chwili jest to unormowane, nie ma 

tam naprawdę wielkich kosztów, ale nie ma też na działalność a taka musi być. 

Czy jest już projekt naszego boiska, które mamy mieć sfinansowane z ENEA?  Czy to już 

było gdzieś uzgadniane, dlatego, że osobiście jestem tym bardzo zainteresowana, bo wiele 



pytań mam. Pan sołtys mi odpowiada, że czeka, że nie ma a już jest koniec kwietnia. Czas 

wielki, by o tym pomyśleć i się do tego przygotować, dlatego że i nasi mieszkańcy będą 

chcieli pomóc. 

A.Terlecki – Jeśli chodzi o spotkania z sołtysami to są takie rzeczy, które gmina omawia 

pomiędzy nami a sołtysami. Na dzisiejszym spotkaniu mówiliśmy o wywieszeniu flag. Nie 

jest moją intencją, aby oddzielnie spotykać się z sołtysami a oddzielnie z radnymi. Jeżeli 

powstało takie wrażenie to je dementuję. Takie spotkania odbywały się chyba również w 

poprzedniej kadencji. 

Mówimy o różnych rzeczach, m.in. o drogach i tu dziękuję za słowa Pana Przewodniczącego, 

bo jeżeli chodzi o drogi to robimy bardzo dużo a wspominamy w naszych planach o 

kolejnych. Mówimy o spółce wodnej, ale to wszystko sprowadza się do finansów a 

jednocześnie mówimy, że należy przyjrzeć się podatkom. Musicie Państwo sobie 

odpowiedzieć jak ma się jedno do drugiego a ja cudotwórcą nie jestem. Więc jeżeli chcemy 

cos ambitnie zrobić to musimy powiedzieć, za co?  Jeżeli tniemy podatki, to musimy 

powiedzieć co tniemy, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne? Ciągle słyszę, co byśmy chcieli 

z jednej strony a z drugiej strony nie damy nic. Zacząłem mówić o tym, bo w ostatnim czasie 

spotkała nas przykra konsekwencja, bo rozstrzygnęły się sprawy zaległych podatków 

ściągniętych w 2013r. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, ale te dochody świetnie nam 

poprawiły wskaźniki w 2013r. Natomiast w tej chwili przyjdzie nam oddać te pieniądze. 

640.000zl. już oddaliśmy dla PKP a teraz przyjdzie nam oddać 700.000zł. dla Nadleśnictwa 

Bogdaniec. Wszystko wskazuje na to, że oddamy to z odsetkami. Więc teraz musze szukać 

1,5 mln. zł. Jak to znaleźć? Nie wiem, wziąć kredyt, czy ciąć wydatki? Te decyzje zapadły w 

2013r. i wtedy dochody bardzo fajnie wyglądały, nie trzeba było podnosić podatków, bo były 

dochody gminy na wysokim poziomie. Dzisiaj poniesiemy z tego tytułu konsekwencje. 

Dzisiaj przyjdzie nam oddać te pieniądze. Mało tego, przy ocenie wniosków to tez miało 

wpływ i może się okazać jeszcze, że w wyniku tego nie przejdzie nam droga w Baczynie, czy 

w Marwicach. Pani mówi o drodze w Wysokiej. Zastanawiam się, bo co zrobię, jeśli Powiat 

będzie chciał podpisania zobowiązania na dofinansowanie tej drogi w wysokości 1,5 mln.zł.. 

Zostawiam to pod Państwa rozwagę. Natomiast my działamy w określonych realiach. To tak, 

jak z budżetem domowym, jak mam 2 tyś to nie mogę planować wydatków na 5 tys. Państwo 

możecie apelować o obniżenie podatków, tylko przy okazji powiedzcie, z czego rezygnujemy. 

Jeżeli taka będzie decyzja Rady Gminy, że nie robimy tej, czy tej drogi, nie robimy np. 

wodociągu w Lubiszynie. Chcę Drodzy państwo żebyśmy rozmawiali rzeczowo. Jeżeli mamy 

cokolwiek ciąć i obniżać to pokażcie mi, z czego rezygnujemy. 

E.Leśniewski – Sprawa Spółki Wodnej. Jestem rolnikiem i boli mnie to. Zaproszenia nie 

dostałem. To spotkanie było w niedzielę. Takich spotkań się w niedziele nie organizuje, tak 

mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli ktoś mówi o rejonizacji gminy, to jestem pierwszy żeby tej 

spółce dołożyć, ale nie może być jakieś rejonizacji, bo nawet te 20.000zł. to idzie z całego 

budżetu gminy. To wy nas odepchniecie, my będziemy robić rowy we własnym zakresie, 

teren Stawu i okolic a dotacja będzie szła z całego budżetu gminy? Albo się przyśle p. 

Leśniewskiemu na koniec roku 4.000zl. a w nowym roku 5.000zl. za rowy. Pytam, czy to 

trzeba zapłacić? Tak. Było również pytanie, kiedy ewentualnie coś zrobicie? W najbliższych 

dwóch latach nic. To po co mam to płacić? Czy to jest poważne? Mam ok. 30 ha gdzie stoi 



woda i trzeba tam wejść  pomóc zrobić ale jeżeli się nas wycina, dlaczego? Będę pierwszy 

przeciw Spółce Wodnej. Podejście do tego tematu dla mnie jest dziwne. 

G.Skorupska – Jako radna też nie dostałam zaproszenia. Czy ktoś z radnych dostał 

zawiadomienie o spotkaniu, bo Pani mówi, że nikt z radnych nie był? Nie zostaliśmy 

poinformowani, nic na ten temat nie wiedzieliśmy. 

W gazecie i w telewizji gorzowskiej było o otwarciu drogi od wiatraków do drogi 130. Nie 

wiem, czy ktoś z urzędu gminy też był? Chodzi o to, że otwarcie, ładnie zrobione 5 metrów 

szerokości ale pobocza zero. W niektórych miejscach jest bardzo ostro, żadnego pobocza, tam 

może dojść do wypadku. Czy tam będzie robione jakieś pobocze? 

Chciałabym zwrócić się do Pań i panów Sołtysów. Zbliża się okres letni, każde sołectwo ma 

fundusz sołecki, żeby nie liczyć na dofinansowanie z urzędu gminy, bo po to jest fundusz 

żeby z niego korzystać, żeby były przygotowane place zabaw dla dzieci, bo te place zabaw 

mają dużo do życzenia. Po to są właśnie fundusze sołeckie żeby naprawiać, dokupować, żeby 

nasze dzieci czuły się bezpieczne. Komisja będzie sprawdzać, czy te place zabaw są 

przygotowane dla dzieci. 

T.Wereszczyński – Mam kilka spraw: 

1) Dotyczy bezpieczeństwa. Wszyscy jeździmy droga z Wysokiej do Lubiszyna. Przejazd 

kolejowy, nigdy go już nie będzie i jakby te szyny były usunięte i zrobiona nalewka na pewno 

to by poprawiło bezpieczeństwo. 

2) Wjeżdżamy do Lubiszyna od strony Brzeźna, za drugą posesją są odrosty drzew, które 

wchodzą praktycznie w asfalt. Tam jest bardzo ciężko się minąć. Rozumiem, że ten budynek 

jest niezamieszkały ale te krzaki kiedyś trzeba wyciąć. Pewnie to nie jest wielki koszt. 

3) Chciałbym zapytać pana Wójta, czy jest już regulamin 50+ dotyczący sołectw? 

A.Terlecki – Nie chcę dzisiaj składać zobowiązań ale myślę, że w maju to będzie. 

T.Wereszczyński – Czy w sołectwach będą prowadzone jakieś prace na drogach gminnych? 

Chodzi mi o puszczenie równiarki. Są skargi mieszkańców z powodu braku dojazdu na pola. 

A.Terlecki – Na drogach gminnych gruntowych będą prowadzone prace ale chcę zaznaczyć, 

że to wszystko to są koszty. 

T.Wereszczyński – Czy sołectwa będą uczestniczyły w tych kosztach? 

A.Terlecki – Na razie takiego wariantu nie zakładamy. 

W.Prętki – Jak będzie dalej ze świadczeniem usług transportu zbiorowego przez firmę 

Mustang? Pytam dlatego, że dochodzą mnie słuchy, że kierowcy, być może nadgorliwi 

rozpowszechniają informacje, że z końcem czerwca kończy się przewóz osób przez tą firmę 

na terenie Gminy Lubiszyn. Jak to wygląda? 

A.Terlecki – Umowa faktycznie jest do końca czerwca. Mieliśmy spotkanie z 

przedstawicielami tej firmy, gdzie mówiliśmy nawet o rozszerzeniu tej współpracy. Trudno 

mi się odnieść do tego, co mówią kierowcy ale po spotkaniu wszystko wskazywało na to, że 

ten partner jest zainteresowany współpracą.  



G.Skorupska – Prosiłabym o zamontowanie lustra na ul. Sportowej przy firmie, bo jest tam 

niebezpiecznie. 

A.Terlecki – Proszę złożyć taki wniosek na piśmie. 

T.Ciaś – Pan Wójt mówi dużo o kosztach. Dostaliśmy informacje od p.Skarbnik. że będą 

zmniejszone subwencje o 180.000zł. 

1) Co Gmina zrobiła, aby przekonać rodziców żeby część dzieci z przedszkoli poszły do 

szkoły? Wiem, że w wielu miastach w Polsce są jakieś premie 500, 1000 zł Co gmina zrobiła 

żeby tych 180.000zł. nie stracić? 

2) Prosiłem już dawno żeby zarządzenia Wójta Gminy były  w internecie. Nie pojawiły się do 

tej pory. Czemu? 

3) Prosiłem też p. Skarbnik o stan finansów na 31 marzec na ostatniej komisji. Podatki od 

Lasów i PKP też prosiłem ale już wójt wyjaśnił. 

4) Siłownie pod  chmurką. Powiem szczerze, że wziąłem przykład z Kol. Mariusza, który 

znalazł projekt. To było chyba boisko tzw. lubusk. Znalazł, zaproponował i dziwnym 

zbiegiem okoliczności pod jego domem powstało takie boisko. Składałem interpelację 

odnośnie siłowni w Baczynie, na którejś sesji mówiłem też z jakiego programu można 

skorzystać i tak choć głosowałem widziałem, że w zmianach budżetowych jest siłownia pod 

chmurką, ta interpelacja, która ja składałem, z tego programu, który ja znalazłem, oczywiście 

on był ogólnie dostępny, ale  powstanie w Ściechowie. Głosowałem za tym aby tam było. W 

Baczynie tez powstanie, tylko powstanie takie małe 6, czy 7 elementów. Pani Dyrektor sama 

wygospodarowała pieniądze, znalazła sponsora. Po to prosiłem, po to interpelację składałem 

żeby to była jedna porządna siłownia pod chmurką. Nie takie 5, czy 6 elementów ale 

powiedzmy 10. I były na to pieniądze ekstra, chociaż Ściechów będzie miał. 

5) Ostatnia rzecz, ale to w formie sprostowania. Panie Wójcie, nie wiem, co pana kierowało 

tym aby dzwonić do sołtysa a sołtys następnie dzwoni po paru ludziach z informacją, że 

dochodzą do pana słuchy, to jest bardzo słynne ostatnio powiedzenie, że Pan Ciaś z Baczyny 

jest przeciwko siłowni w Baczynie? Chciałbym żeby się pan do tego ustosunkował. 

A.Terlecki – Jeżeli chodzi o tą siłownię i projekt to my wiemy, bo na bieżąco na stronach 

Urzędu Marszałkowskiego są ogłaszane nabory i co do tego nie ma wątpliwości. To, że pan 

na sesji o tym programie wspomniał to nie znaczy, że my nie mieliśmy świadomości. O tym 

programie wiedzieliśmy szybciej niż Pan wspomniał, bo rozmowy na ten temat trwały już 

podczas jednego z konwentów kilka miesięcy wcześniej, gdzie był przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego i mówił, że kolejne rozdania będą dotyczyły siłowni i boisk do siatkówki. 

Były brane pod uwagę różne lokalizacje. Doszedłem do wniosku, że lepiej gospodarzyć 

budżetem sprawiedliwie. Skoro w Baczynie powstanie siłownia i nie jest tez tak, że ona 

powstanie bez udziału gminy, bo gmina również w tym przedsięwzięciu uczestniczy. Co 

znaczy, że Pani Dyrektor znalazła pieniądze? Te pieniądze były wcześniej zaplanowane w 

budżecie i były przeznczone na te siłownie. To nie jest tak, że szkoła wypracowuje zyski i 

przeznacza je na siłownie. Jeżeli ma powstać siłownia i to co zakłada projekt, o którym Pan 

wspomniał to jest właśnie typowa siłownia. 



Z subwencją sprawa jest też oczywista. Jeżeli chodzi o zmianę przepisów, które weszły z 

końcem stycznia 2016r. to one zmieniły całą sytuacje w szkołach. Sprawa jest na tyle głośna, 

na tyle znana, że Gmina owszem organizowała spotkania z dyrektorami placówek, były 

spotkania w przedszkolach ale rodzice świadomie podejmują decyzje. Nie będę przekonywał 

rodzica 6-latka, że warto pójść do szkoły, bo dam mu 500zł. i plecak pełen książek. Takich 

argumentów mam używać?  Pomijam kwestię skąd mam wziąć te 500zł. Myślę, że każdy 

rodzic wiedział jakie ma możliwości, że dziecko może pójść do I klasy a może je zostawić w 

zerówce w przedszkolu i rodzice podjęli świadome decyzje. Pan chyba też taką decyzję podjął 

świadomie? 

W sprawie zarządzeń wypowie się Pan mecenas. 

Nie skomentuję sprawy z punktu 5. 

T.Wojcieszyński – Odnośnie ogłaszania zarządzeń wójta na stronach internetowych urzędu 

to taki obowiązek istnieje tylko w przypadku aktów prawa miejscowego. W przypadku 

zarządzeń wójta jest to niewielka ilość np. w sprawie ustalenia stawek czynszu i one muszą 

być ogłaszane. Natomiast pozostałe to zdecydowanie w większości są to akty kierownictwa 

wewnętrznego. Tu jest kwestia woli wójta, czyli administratora strony, w jakim zakresie będą 

ogłaszane zarządzenia, które nie są aktami prawa miejscowego. 

A.Terlecki – Nasze postępowanie jest jawne i transparentne. Każdy może zajrzeć, nie mamy 

nic do ukrycia. Jestem gotowy publikować te zarządzenia tylko nie chcę zaśmiecać tej strony 

szeregiem dokumentów, które dotyczą wewnętrznego zarządzania urzędem gminy. 

T.Ciaś – W sprawie uchwały budżetowej? 

A.Terlecki – Takie zarządzenia możemy publikować. 

Do punktu 18 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Wpłynęła do mnie decyzja radnego J.Obary o rezygnacji z członkostwa w 

Komisji Rolnictwa. Leśnictwa i ochrony Środowiska z dniem 22 kwietnia 2016r. 

A.Bogusz – Jak jesteśmy przy rezygnacjach to też chciałbym złożyć rezygnację z funkcji V-

ce Przewodniczącego Rady Gminy. 

E.Leśniewski – Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. 

J.Malinowski – 17.04.2016r. odbyło się Walne Zebranie Spółki Wodnej Lubiszyn. 

Rozpoczęła się II kadencja działalności tej spółki. Na początku było 10 członków. Jak już 

było 13 członków Spółka Wodna zgodnie z prawem miała już komisje rewizyjną. W tej 

chwili zrzesza 130 osób. Nasza gmina jest gmina rolniczą. Drogi są ważne, może 

najważniejsze żeby się tutaj poruszać ale rowy, kanały melioracje są równie ważne, nie tylko 

dla rolników. Odcinek drogi ze Ściechowa do Ściechówka jest w takim stanie głównie 

poprzez fatalną meliorację obok tej drogi. Nowym Prezesem Spółki Wodnej został rolnik ze 

Ściechowa p. Paweł Nowak. Wczoraj mieliśmy posiedzenie Zarządu. Jest totalna bieda, bo z 

40 tys. dotacji z gminy zjechaliśmy na zero, czyli o 100% i mamy coraz większe kłopoty, już 

nie kadrowe członków spółki wodnej tylko finansowe, bo melioracja jest obowiązkiem 

państwa, które my reprezentujemy. Uważam, że gmina powinna się poczuwać do kwestii 

melioracji. Sprawa została zaniedbana  w czasie transformacji ustrojowej i to w bardzo 



poważny sposób. Myślę, że tu powinny się odbywać, zwłaszcza na Komisji Rolnictwa 

dyskusje na ten temat żebyśmy mieli rzetelną wiedzę. Rozumiem tu zdanie p. 

Przewodniczącej Komisji Oświaty, że nie była na tym spotkaniu ale Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa myślę, że zdobyłby większą wiedzę na temat melioracji będąc na Walnym 

Zebraniu, gdzie było podsumowanie I kadencji. I głosując nad pewnymi tematami, wydaje mi 

się, że powinniśmy mieć rzetelną wiedzę na temat tego nad czym głosujemy i zdobywanie tej 

wiedzy powinno się odbywać w sposób rzetelny, w szerokich gremiach w sposób jak 

najbardziej bogaty. Reprezentuje też Klub Sportowy „Tęcza”. Wielokrotnie byliśmy u Pana 

Wójta i rozmawialiśmy na różne tematy. W każdym bądź razie rzetelna rozmowa, rzetelna 

informacja wzbogaca naszą wiedzę, nie kierujemy się wtedy jakimiś pogłoskami tylko 

faktami. Pani Radna z Wysokiej i Pan Sołtys z Lubiszyna zaszczycili naszą spółkę swoją 

obecnością. Serdecznie im za to dziękuję i myślę, że to pójdzie dalej i sprawa nie jest 

zamknięta i myślę, że państwo dalej będą zdobywali wiedzę na ten temat i tą meliorację 

ruszymy. Będąc jeszcze Przewodniczącym Rady Gminy jeździłem na spotkania Sejmiku 

Wojewódzkiego do Zielonej Góry i ta sprawa była tam poruszana. To było już dosyć dawno i 

niestety dalej to kuleje/ Myślę, że nowy rząd, nowe ustawy sejmowe tą sprawę rozwiążą ale 

do tego czasu nie zwalnia nas nikt od tej odpowiedzialności za melioracje. 

K.Łukaszczuk – Odpowiedzi na interpelacje z poprzednich sesji: 

1) P.T.Ciaś – Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia drogi gminnej w Kozinie wynosiła 

821.552,12 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu całkowita wartość brutto przedsięwzięcia 

wyniosła 375.535,25 zł. kwota wynagrodzenia dla firmy Maldrobud z oferty przetargowej 

wyniosła 372.302,25zł.Natomiast 3.233zł. jest to wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru. 

Wkład własny Gminy Lubiszyn jako uczestnika wiodącego wyniósł 93.696,36 zł., natomiast 

wkład współuczestnika, którym jest Nadleśnictwo Różańsko wynosi 94.071,89zł. 

2) p. J.Obara nt. kosztów Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i 

paliwa gazowe dla Gminy Lubiszyn na lata 2015-2030. Było to zrobione w ramach opracowania, które 

wcześniej było przyjęte uchwałą w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i koszt tego 

opracowania wyniósł 4,5 tys zł. Brutto. 

3) o drogach mówił p.Wójt, że drogi  gruntowe będą wyrównywane. 

4) p. W.Zwieruho pytał o drogę w Tarnowie na Huby. W terminie od 25 do 29 kwietnia 2016 droga 

będzie poprawiana. 

5) p.A.Bogusz – zjazd na pole w Mystkach. Była rozmowa p.Wójta z p.Nadleśniczym i w chwili 

obecnej nie będzie żadnych roszczeń co do pani dzierżawiącej grunty, że ten zjazd, który w tej chwili 

istnieje przez tą działkę leśną a dzierżawioną będzie utrzymany. 

6) p. J.Domagała, sprawa oświetlenia – Będzie zrobiony harmonogram wszystkich miejscowości w 

gminie rozłożony na okres kadencji, w którym będzie co w danym roku w każdej miejscowości będzie 

robione. Taki harmonogram powstanie w ciągu 2 tygodni. 

G.Skorupska – Czy Pan Pawelec nie jest już Prezesem Spółki Wodnej? 

J.Malinowski – Jest V-ce Prezesem. 



G.Skorupska – My radni nie zostaliśmy poinformowani o spotkaniu. Tak jak Pan przedstawił 

sytuację, czy mógłby pan na którejś komisji przedstawić nam jak to wygląda. Chodzi o to jak ten 

nowy zarząd przyjął spółkę? Jakie macie plany, żeby wiedzieć do czego dofinansować? 

J.Malinowski – przygotujemy. 

R.Herian – Były spotkania dzielnicowych z mieszkańcami. Tworzyliśmy tzw. mapę zagrożeń. Czy 

powstał jakiś raport? 

M.Wojtuściszyn – Jeśli chodzi o mapę zagrożeń to jest program ogólnopaństwowy. Dane 

przekazywane przez państwa są przekazywane hierarchicznie  do Komendy miejskiej, komendy 

Wojewódzkiej, potem do Komendy Głównej. To ma m.in. na celu stwierdzenie, czy w danych 

miejscach jest zasadne utworzenie nowych komisariatów. 

J.Domagała – Spółka Wodna to tak samo jak urząd, czy mój własny budżet domowy. Ale jeżeli 

spółka wodna wykonała prace na terenach rolników i nie tylko i nie dostała za to ani złotówki, bo nie 

ma takiej możliwości wyegzekwowania. Ktoś powie, mnie nie chodziło o to żebyście robili. A to było 

konieczne, bo był to łącznik z jakimś innym rowem. Płacę co rok należność taką jaka mnie 

obowiązuje i u mnie co roku rowu nie czyszczą ale jak my tak będziemy podchodzić, że nie będziemy 

płacili to wiadomo, bo u mnie nie zrobią, nie zaplanują. Są ważniejsze ujęcia rowów, tam gdzie woda 

musi w pierwszej chwili ściekać do jeziora, czy kanału  i na tym to polega. Wiem, że powstał problem 

z Kanałem na Myśli, tam rozpoczęto jakieś prace a teraz nie ma za co ich skończyć. Później są te 

wylewy wody z rowu przy drogach i to też nas dotyczy, bo  albo są to drogi powiatowe albo gminne. 

Temat jest naprawdę bardzo ważny i musimy wspólnie o tym rozmawiać. 

Do punktu 19 porządku obrad: 

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