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Protokół Nr XX/2016 

z przebiegu obrad XX sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 09 września 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.1300 i zakończyła się o godz.1600 

 

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

 

Nieobecni: 1) T.Ciaś 

2) G.Skorupska 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia XX 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: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

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

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-2. 

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

lata 2016-2024. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłodawa na 

wykonanie inwestycji drogowej. 

7. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu gminy na udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego.  

8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze 2016 r. 

9. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. 

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

13. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. 

14. Interpelacje i wnioski radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

J.Obara – Chciałbym wnieść o wycofanie punktu 10 - Rozpatrzenie wniosku w sprawie 

odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. Przedstawię pismo do Rady Gminy. 
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E.Leśniewski – Formalnie wniosek został wycofany. 

M.Naczk – Panie Przewodniczący, Wójcie, szanowni Goście! Zanim przejdziemy do 

głosowania chciałbym skomentować tą sytuację, jaka nas tutaj zastała. Mam mieszane 

uczucia, bo z jednej strony wniosek o wycofanie czegoś, co według mojej oceny jest 

absurdalne. Natomiast argumentacja już zupełnie znowu nietrafiona, bo nie zauważyłem, aby 

Pan Przewodniczący w swoim zachowaniu był niehonorowy. Bo jeśli mówimy, że wierzymy, 

że dalej będzie już dobrze, będzie honorowo to znaczy, że uważamy, że wcześniej było do 

niczego. Z tym kompletnie się nie zgadzam i broniąc właśnie honoru Pana Przewodniczącego, 

którego znam dosyć krótko, ale poznałem go na kilku wystąpieniach i widzę w nim wiele 

patriotyzmu, wiele solidarności w stosunku do innych. I nie widzę tutaj podstaw żeby 

formułować w uzasadnieniu rzeczy, które tak de facto dalej go oskarżają. Nie podoba mi się 

także to, mówię o swoich wrażeniach, że w ogóle taki wniosek został sformułowany. Mam 

taką ulubiona książkę. W tej książce jest taki fajny cytat, „Kto jest bez winy, niech pierwszy 

rzuci kamień”. I łatwo jest rzucać tymi kamieniami, natomiast trudniej je odwołać jak już 

lecą. Nie zauważyłem tego, aby w którymkolwiek momencie Pan Radny E.Leśniewski 

zachowywał się w sposób niegodny, może oprócz trochę niezręcznej wypowiedzi. Dlatego 

sam wniosek uważam za kompletnie bezzasadny i jego wprowadzenie jest ujmą dla Jego 

honoru. To jest moja ocena. W gminie naprawdę dzieje się dużo dobrych rzeczy, także z tego 

tytułu, że Pan E.Leśniewski jest przewodniczącym. Szanowni Państwo, to, że Pan 

E.Leśniewski reprezentuje swoich mieszkańców, zarzucanie mu tego, że startował z jakiejś 

tam wspólnoty, gdzie każdy z nas przyjął na siebie pewne zobowiązania względem swoich 

mieszkańców a teraz stara się z nich wywiązać, jest dla mnie czystą hipokryzją. Bo każdy z 

Państwa tutaj obecnych, także i ja, niejednokrotnie na sesjach, na komisjach apelujemy do 

wójta o to, aby rozpocząć pewne działania, które uważamy za ważne i istotne na terenie 

swoich miejscowości. I zarzucanie tego, że akurat wystartował z takiego a nie innego 

ugrupowania i że jest jakaś grupa. Dla mnie jesteście takimi samymi kolegami, którzy siedzą 

zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Nie widzę tutaj żadnych różnic. Z każdym z was 

mogę spotkać się na gruncie prywatnym i to czynię, bo także z waszej strony spotykam się z 

ludźmi na gruncie prywatnym, ale nie jest to podstawa ku temu, aby zarzucać E. 

Leśniewskiemu, że on jest niehonorowy. 

J.Obara – Proszę Państwa, tu nie chodzi o sprawy, że tu jest żel, czy dobrze. Pamiętacie 

Państwo dobrze, że za wszystkie sprawy, jakie były przedstawiane i wnioski głosujemy 

zawsze „za”. Sprawa dotyczy tego, że pytania. Wiecie Państwo, dziwię się, jakim być radnym 

żeby dzisiaj przyjść na sesję i nie pytać, że czegoś się nie rozumie. Wydaje mi się, że po to 

jesteśmy radnymi, reprezentujemy mieszkańców, żeby po prostu pytać na sesji. Sesja jest po 

to, jest to protokołowane, żeby pytać. Jeżeli chodzi o uzasadnienie Pana Radnego, proszę 

Państwa wycofujemy wniosek i to jest bez komentarza. Nie powinno być nawet dyskusji. A 

jeżeli chodzi o wypowiedzi publiczne na sesji, przeczytał Pan protokół, w którym była 

wypowiedź? Poczuliśmy się, że nie jesteśmy tą radą spójną, jesteśmy tylko częściową radą, 

która jakby decyduje a reszta ma słuchać i nie pytać. Proszę Państwa, nie o to chodzi. 

Uważam, że Przewodniczący reprezentuje całą radę. Pamiętacie Państwo, że od początku 

były zgrzyty i cały czas jakby ta rada jest podzielona i nie czarujmy się, bo tak jest. Nie 
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jesteśmy w ogóle zapraszani na jakieś spotkania, które się odbywają tylko z waszej strony, 

tylko jesteśmy jakby niezauważalni. A że pytamy na sesji, to Państwo musicie rozumieć, 

jesteśmy po to żeby pytać, po to żeby wyjaśniać sprawy a później jest sesja żeby te uchwały 

przegłosować albo za, albo przeciw. 

M.Naczk – Panie Jurku, Szanowni Państwo! Nikt nigdy nikomu na tej sali, podejrzewam, że 

także w innych kadencjach nie zabronił o cokolwiek, kogokolwiek pytać. Nie zauważyłem 

tego przynajmniej, może na jednym spotkaniu mnie nie było, może na tym jednym spotkaniu 

zdarzyło się tak, że p. Eugeniusz komuś zabrał głos, ale nie wierzę w to. Każdy ma prawo do 

pytań i uzyskuje te odpowiedzi, więc tutaj nie o tym rozmawiamy. Mówię tylko i wyłącznie, 

że osobiście jest mi po prostu żal sytuacji człowieka bardzo honorowego w mojej ocenie, 

gdzie zarzuca mu się brak honoru. Nie mówię o niczym innym, co ma związek z działaniem 

gminy. Natomiast Panie Jurku, nawet mojej żonie nie daję tego wyboru żeby decydowała, z 

kim się spotykam a z kim nie. 

E.Leśniewski – Wydaje mi się, że powinniśmy zamknąć dyskusję nad tym punktem. 

Przypomnę tylko słowa, które powiedziałem wtedy na sesji: mam czyste ręce, czyste 

sumienie, czyste serce, żadnych złych intencji w kierunku któregokolwiek radnego. 

E.Leśniewski - przedstawił porządek obrad po zmianach, który Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie w niżej podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

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

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-2. 

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

na lata 2016-2024. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłodawa na 

wykonanie inwestycji drogowej. 

7. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu gminy na udzielenie 

pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego.  

8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze 2016 r. 

9. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

12. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy. 

13. Interpelacje i wnioski radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do punktu 3 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-1. 
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A.Laskowiec – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Nie chodzę na komisje budżetowe, bo czas i zdrowie mi na razie nie pozwala i mam 

kilka pytań odnośnie tej uchwały. 

W tzw. zwiększeniu wydatków mamy rozdz. 80104 Przedszkole 22 500,00 zł dotyczy 

zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności i opracowanie projektu 

rozbudowy przedszkola w Baczynie. 

Kieruje to do p. Wójta, bo to jest sprawa bardzo ważna. Chciałbym się dowiedzieć, jak to ma 

w ogóle wyglądać, ta rozbudowa przedszkola? Przypuszczam, jeżeli tak jak się interesuję co 

się dzieje teraz w tej naszej polityce, że 3-latki będą miały obowiązek chodzić do przedszkola. 

Jest to na pewno wymuszone. Prosiłbym żeby tu przedstawić jakby wyglądała ta koncepcja 

rozbudowy tego przedszkola? 

A.Terlecki – Tak jak Pan powiedział ustawodawca wprowadził obowiązek zapewnienia miejsc 

w przedszkolu dla dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5 i 6-letnich. To są 4 grupy przedszkolne. Jak 

Państwo wiecie budynek przedszkola w Baczynie w tej chwili jest w całości zapełniony a 

funkcjonują tam 3 grupy przedszkolne (4,5 i 6 – latki). W związku z tym, że chcemy zapewnić 

możliwość przyjęcia dzieci 3-letnich w przyszłym roku a jest w tej chwili możliwość 

pozyskania pieniędzy na rozbudowę przedszkola to planujmy rozbudowę tego budynku i 

utworzenie czwartej sali. 

J.Obara – To będzie przy tym budynku? Jak to będzie w ogóle wyglądało? 

A.Terlecki – To zależy, jaką przyjmiemy koncepcję. 

J.Obara – Ma Pan jakiś zarys, jakąś wizję? 

A.Terlecki – Będzie pomieszczenie dla czwartej grupy. 

J.Obara – Ile powstanie jeszcze dodatkowych sal? 

A.Terlecki – Chcemy zapewnić salę dla czwartej grupy. W tej chwili są analizowane różne 

koncepcje. Natomiast wszystko wskazuje na to, że na poziomie parteru ta czwarta sala byłaby 

lepszym rozwiązaniem niż na piętrze. 

J.Obara – W rozdz. 90113 Dowozy szkolne o kwotę 8 000,00 zł dotyczy wydatków na zwrot 

kosztów dowozów rodzicom ucznia uczęszczającego do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego 

TPD w Myśliborzu oraz naprawa autobusu szkolnego. Jakie są rzeczywiste wydatki na ten 

zwrot kosztów? Bo tu jest podana kwota łączna: naprawa autobusu i dowóz tego ucznia. Jaki 

jest rzeczywisty koszt dowozu tego ucznia do Myśliborza? 

A.Terlecki – W tej chwili nie podam dokładnej kwoty. 

J.Obara – Ktoś wystąpił o zwrot kosztów, rozumiem, że ustawa na to zezwala, to chyba wiecie 

ile to kosztuje? 

A.Terlecki – Jeśli chodzi o poszczególne pozycje budżetu to albo Pan zada pytanie na komisji 

i otrzyma szczegółową odpowiedź na sesji, albo proszę nas uprzedzić. 

J.Obara – Panie Wójcie, Pan nie jest przygotowany, bo ja chcę usłyszeć konkretne kwoty albo 

od Pani Skarbnik, albo od Pana. 
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B.Pampuchowicz – Myślę, że na to pytanie mógłby odpowiedzieć pracownik merytoryczny. 

Możemy przygotować kalkulację tych kosztów. W tej chwili to, co jest przygotowane w 

uchwale przewiduje konkretną kwotę, o jaką wnioskuje pracownik merytoryczny żeby 

prawidłowo zabezpieczyć zadanie w postaci naprawy autobusu i dowozu ucznia. 

J.Obara – Pani Skarbnik ja tego nie kwestionuję. 

A.Terlecki – Proszę ważyć słowa. Nie życzę sobie, żeby pan publicznie na sesji mówił, że 

jestem nieprzygotowany. Na każdą sesję, w przeciwieństwie do innych, przychodzę bardzo 

dobrze przygotowany i mam takie przeświadczenie. Więc zanim Pan coś takiego powie z 

mównicy to proszę ważyć słowa. 

J.Obara – Ale szczegółowej odpowiedzi nie dostałem na to pytanie. 

Pytanie odnośnie rozdz. 92601 Obiekty sportowe na kwotę 34 615,00zł. dotyczy 

zabezpieczenia środków na realizację wykonania studni na boiskach sportowych w 

miejscowości Baczyna i Wysoka. Chciałbym zapytać, czym jest uzasadnione wykopanie 

studni? Chciałbym przede wszystkim usłyszeć, jakie jest zużycie na boiskach, bo wiemy 

dobrze, że p.Wójt wprowadził, że liczniki zostały przejęte przez gminę i na pewno wiemy, jakie 

to są koszty zużycia wody na boiskach. Tak naprawdę, czym to jest podyktowane, że w 

Baczynie i Wysokiej będą kopane studnie? Czy to rzeczywiście da jakieś oszczędności z tego 

tytułu? 

A.Terlecki – Dostaliśmy pieniądze – darowiznę od Spółki ENEA na zorganizowanie kilku 

przedsięwzięć w m. Lubno i Wysoka, m.in. na organizację boiska. Chcąc założyć murawę i ją 

należycie utrzymać należy ja podlewać. Darowizna ze Spółki ENEA nie przewiduje pieniędzy 

na wykonanie studni. Z naszych analiz wynika, że podlewanie wodą z sieci jest znacznie 

droższe niż ewentualne koszty związane z wybiciem studni.  I stąd też są pieniądze, które 

szacunkowo przeznaczamy na wybicie tej studni, bo to zależy, na jakiej głębokości ta woda by 

się znalazła. Jeśli Pan pyta o koszty podlewania to też nie jest wielkość wiarygodna, dlatego że 

w zeszłym roku była susza i ten pan w Baczynie przez tydzień potrafił wylać kilkadziesiąt 

metrów sześciennych wody. W tym roku ta sytuacja jest znacznie lepsza i nie ma tego typu 

okresów suszowych, więc porównywanie kosztów podlewania do ewentualnych kosztów 

wybicia studni nie do końca jest adekwatne a poza tym w tej chwili te koszty są ograniczone 

absolutnie do minimum. Murawa jest podlewana tylko wtedy, kiedy rzeczywiście zagraża jej 

wyschnięcie. Planujemy te środki żeby założyć to boisko w Wysokiej i żeby spełniło ono 

oczekiwania mieszkańców. A żeby wydać masę pieniędzy na założenie murawy, gdzie po kilku 

miesiącach okaże się, że murawa wyschła, bo nie była podlewana, bo koszty podlewania były 

nie do przyjęcia. 

J.Obara – Myślałem, że to będzie porównywana sprawa ile rzeczywiście te boiska zużyły tej 

wody, na jakie koszty. Wykopanie studni to jest mały pryszcz. Przychodzi firma, robi, ale co 

dalej z utrzymaniem, pompa itd.? Kto to będzie robił? Sołtysi? Proszę Państwa to nie był 

wymysł radnych żeby płacić za wodę na boiskach. Szukanie oszczędności jest wtedy jak p.Wójt 

przedstawia taką propozycję kopania studni i daje to nam w skali roku oszczędności. 

Rozumiem, że jest to posunięcie bardzo mądre. Ale jeżeli kopać i dać później komuś dodatkowe 
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zlecenie, że ma pilnować tej studni, ma się tym zająć, ma wtedy włączyć pompy, kiedy trzeba 

podlewać, to trzeba też brać drugi aspekt tej sprawy. To nie jest sztuka, wykopanie studni. 

W.Prętki – Boiska są przekazywane w użyczenie klubom sportowym i one odpowiadają za 

całą tą infrastrukturę. Zamierzenie jest takie żeby ulżyć tym klubom, bo nie wszystkie kluby, 

tak jak Lubno, czy Baczyna zostaną wyróżnione tym, że zostaną przejęte liczniki i gmina płaci, 

tak nie jest wszędzie. Natomiast jest uzasadnione to podlewanie wtedy rzeczywiście, kiedy 

wyłoży się te pieniądze na założenie boiska w Wysokiej i zostawi się je samemu sobie to 

będziemy mieli po jakimś czasie tylko i wyłącznie ugór. 

J.Obara – Panie Wójcie, czy to prawda, że kluby to przejmą? 

S.Andrzejewski – Tak jak p. Waldek powiedział kluby maja umowy. 

A.Terlecki – Trudno mi zrozumieć, czy Pan jest za budową studni w Wysokiej, czy przeciw? 

Mówi Pan do mnie, że jestem nieprzygotowany na sesji, po czym Pan siada i mówi, że nie ma 

Pan więcej pytań. 

W.Prętki – Pan Wójt Piotrowski przejął koszty podlewania boiska. Kiedy zobaczył, że przez 

1 miesiąc to jest 500m3 wody to natychmiast się wycofał. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XX/137/2016. 

Wynik głosowania: - 12 głosów „za” 

- 1 głos „wstrzymujący się”. 

Do punktu 4 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-2. 

A.Laskowiec – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Trochę niedobrze, że na samą sesję dostajemy zmianę uchwały budżetowej. Tak 

naprawdę człowiek nie jest w stanie w ciągu 2 minut ogarnąć tego. To może było poruszane na 

komisji budżetowej, ale nie o to chodzi. Chciałbym zwrócić uwagę na sprawę zwiększenia 

wydatków, bo wiadomo, że to jest sprawa potrzebna. 

W rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne o kwotę 124 000,00zł na wniosek kierownictwa 

referatu infrastruktury technicznej ochrony środowiska i rolnictwa w związku z realizacją zadań 

przebudowy dróg gminnych (w tym m.in: w następujących miejscowościach: Staw, Marwice, 

Ściechów -Kretkowo). Wiem, że sprawa Ściechów-Kretkowa była poruszana, jest jakby 

załatwiana. Może tutaj więcej informacji dostaniemy od p.Wójt. Tylko mam pytanie, co do 

Marwic. Czego to dotyczy? 

A.Terlecki – W Marwicach chodzi o prace, które wcześniej nie zostały przewidziane w 

projekcie, m.in. przepust, wykonanie dodatkowych zjazdów na wnioski mieszkańców. 
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J.Obara - Chciałbym zapytać o zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 - drogi publiczne 

powiatowe o kwotę 100 000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu 

wojewody do realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej w m. Lubno. Czy dobrze 

rozumiem, że chodzi o tą drogę, te 700 metrów, że dostaliśmy dodatkowe dofinansowanie? 

A.Terlecki – Tak. 

J.Obara – I tam już jest druga uchwała, która mówi, że te koszty gminy, ta dotacja się 

zmniejszy? 

A.Terlecki – Tak. Nie sądziłem, że ta droga w Lubnie dostanie dofinansowanie, bo była na 15 

miejscu. Okazuje się, że oszczędności po przetargowe w innych zadaniach, które były wyżej 

ocenione niż nasza droga sprawiły, że przy kolejnym rozpatrywaniu wniosków nasza droga 

uzyskała również dofinansowanie. To jest bardzo dobra informacja dla nas. Więc warto przez 

ten pryzmat spojrzeć. Robimy trzy poważne drogi ze schetynówek, z czego dwie są drogami 

powiatowymi a jedna jest drogą gminną. Przypomnę, że przez ostatnie 8 lat gmina zrobiła na 

swoim terenie jedną drogę z tego programu a my robimy 3 w jednym roku. Myślę, że przez 

takie rzeczy warto oceniać pracę urzędu. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XX/138/2016. 

Do punktu 5 porządku obrad: 

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

Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024. 

A.Laskowiec – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XX/139/2016. 

Do punktu 6 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Kłodawa na wykonanie inwestycji drogowej. 

A.Laskowiec – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Podane tu są przepisy, które pomagają wójtowi podjąć taką decyzję i wiadomo, że 

Rada Gminy musi to przyklepać. Chciałbym się dowiedzieć, jak to rzeczywiście będzie 

wyglądało skoro my wykładamy 350.000zł., jak druga strona? Czy to dotyczy tylko jednego 

etapu? Czy będą podpisywane umowy na każdą inwestycję i co powoduje to, że taką uchwałę 

trzeba będzie podjąć? 

A.Terlecki – Jednym z kryteriów oceny wniosków w ramach programu przebudowy dróg 

powiatowych i gminnych jest to, czy zarządca drogi znajdzie partnera do tego zadania. Nam to 

się udało w zeszłym roku. Znaleźliśmy takiego partnera w przypadku drogi w miejscowości 

Kozin. Naszym partnerem było Nadleśnictwo, co zapewniło nam 5 dodatkowych punktów przy 

ocenie naszego wniosku. To kryterium pozostało nadal. Doszliśmy do porozumienia z Gminą 

Kłodawa. My partnerujemy im, oni partnerują nam. Podobną uchwałę będzie procedowała 
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Rada Gminy Kłodawa i udzieli nam takiej samej dotacji, jakiej my udzielimy im. Więc jeżeli 

chodzi o kwestie finansowe to Gmina Lubiszyn nic na tym nie straci. Natomiast będziemy 

wspólnymi partnerami dla siebie i zakładamy, że dzięki temu będziemy lepiej ocenieni przy 

rozpatrywaniu wniosków. 

J.Obara – Mam rozumieć Panie Wójcie, że tutaj uchwała nam pokazuje konkretnie, na co 

pójdą pieniądze w Kłodawie, a co w zamian będzie robione w Gminie Lubiszyn? 

A.Terlecki – Zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie na ul. Szkolną w Baczynie. Kłodawa 

wskazała zadanie po swojej stronie, o które będzie się ubiegała a my wskazujemy drogę w 

Baczynie ulicę Szkolną. Kłodawa będzie procedowała podobna uchwałę, gdzie będzie ta sama 

kwota, tylko oczywiście będzie to dofinansowanie do naszego zadania ul. Szkolna w Baczynie. 

J.Obara – Chciałbym jeszcze zapytać, czy umowa będzie dotyczyć tylko tej inwestycji? 

A.Terlecki – Umowa będzie przewidywała również sytuację, kiedy jedna z gmin dostanie 

dofinansowanie a druga nie dostanie, bo też może się tak stać. Wówczas, żebyśmy nie byli 

narażeni na jakieś przykre konsekwencje to wskazujemy Gminie Kłodawa inne inwestycje i 

podobnie jest po stronie Gminy Kłodawa. 

Załóżmy, że nasz wniosek przechodzi, uzyskuje dofinansowanie, ale ulica Chwalęcicka w 

Kłodawie nie zyskuje dofinansowania, to Kłodawa nam wskazuje swoją inwestycję, którą 

zamierza zrobić i my ją dofinansowujemy. 

J.Obara – To znaczy, że umowa nas zabezpieczy? Dlaczego pytam, bo to jest kwota, którą 

trzeba zabezpieczyć w 2017 r.. Wiemy, że będzie głosowany budżet na 2017 r. i to nam ujmuje 

te 350.000zł. tzw. środków własnych. 

A.Terlecki – Absolutnie niczego nam nie ujmuje, dlatego że po stronie wydatków pojawia się 

kwota 350.000zł. dla Kłodawy, ale po stronie naszych dochodów pojawia się dotacja z Kłodawy 

w tej samej kwocie. 

J.Obara – Prosiłbym żeby nam przedstawić tą uchwałę Rady Gminy z Kłodawy. 

A.Terlecki – Kłodawa ma sesję 14 września 2016 r. 

J.Domagała – Jestem jak najbardziej do tej dotacji przekonana. Natomiast proszę zwarzyć 

jedna rzecz, że w Wysokiej są takie potrzeby, akurat tutaj jest współpartnerstwo, wyjdzie 

projekt i gminę będzie to taniej kosztowało i będzie wykonana droga. Natomiast bardzo proszę 

Szanownych Radnych o spojrzenie na sprawy Wysokiej. Ani kanalizacja na razie nie idzie, ani 

o drogach nie wiemy, ale pomyślmy o przygotowaniu drogi, o położeniu rur wodociągowych, 

rur kanalizacyjnych. Wczoraj nie usłyszałam dokładnie, o którą ulicę chodziło w Baczynie. Pan 

Wójt mi wyjaśnił. Zdaję sobie sprawę, że Baczyna już naprawdę miała te drogi, przynajmniej 

kilka zrobionych. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XX/140/2016. 

Do punktu 7 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej 

Powiatowi Gorzowskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego. 
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A.Laskowiec – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Proszę, aby Pan Wójt nas o tym poinformował. 

A.Terlecki – Mówiłem już o tym przy okazji omawiania zmian w uchwale budżetowej, kiedy 

pan spytał o te 100.000zł. na początku roku został oceniony nasz wniosek w ramach Programu 

Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych. Droga na odcinku 600 metrów do miejscowości 

Lubno nie była wysoko oceniona. Sądziliśmy, że ta droga nie uzyska dofinansowania, więc w 

połowie roku przeznaczyliśmy na dokończenie tej drogi 367.000zl. Natomiast oszczędności po 

przetargowe na innych zadaniach w ramach tego programu sprawiły, że Wojewoda mógł 

wciągnąć te kolejne wnioski z dalszych miejsc. W ten sposób to zadanie, ten brakujący odcinek 

uzyskał dofinansowanie. Więc jeżeli w tym zadaniu jest udział wojewody to nasz udział i 

powiatu jest automatycznie mniejszy. Stąd jest tutaj ta kwota. Zamierzamy jeszcze w tym roku 

wspólnie z Powiatem to zadanie wykonać wbrew temu, co niektórzy na ten temat sądzili, 

mówili, że to się już nie uda. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku będziemy mieli 

zrobioną kompletną drogę do Lubna, łącznie 3,3 km. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XX/141/2016. 

Do punktu 8 porządku obrad: 

Rada Gminy zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze 

2016 r. 

A.Laskowiec – Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych nie wniosła uwag do przedstawionej 

informacji. 

J.Domagała – materiał jest bardzo obszerny a ja w związku z naszymi dożynkami może aż tak 

niedokładnie wszystko doczytałam. W materiałach z poprzedniej sesji zauważyłam kwotę 4,4 

tys. na Szarlotkę w Baczynie. W tym materiale nie mogę tego znaleźć, być może gdzieś 

przeoczyłam. Chciałam spytać konkretnie, czy była to prośba i na jaki cel została ta kwota 

przyznana? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie mam nic do pań, do ludzi, którzy w 

Baczynie naprawdę pracują, są zgrana grupą, ale wszystkie sołectwa w jakiś sposób u siebie 

działają i myślę, że nie występują o jakieś środki dodatkowe na takie cele. Jeżeli już to 

oczywiście być może na poprawę drogi, czy placu zabaw, itd. Nie wiem, na co te pieniądze 

były potrzebne akurat na tej Szarlotce? 

Chciałam jeszcze spytać o jedną pozycję, którą zauważyłam. Mianowicie zakup flag. 

Oczywiście flagi będą na lata służyły. Natomiast widzę tam wykonanie i powieszenie tych flag 

na kwotę 7.000zł. Czy to robiła jakaś firma, czy ktoś na umowę – zlecenie? Dlaczego o to 

pytam?  Dlatego, że w poszczególnych sołectwach sołtysi na pewno te flagi wywieszali. 

Dlatego albo podwyższmy tym sołtysom ryczałt albo będziemy na takie sprawy z kimś 

zawierali umowy. 

A.Terlecki – Informacja na temat „Szarlotki” była opublikowana na stronie internetowej 

gminy. Stowarzyszenie zwróciło się z wnioskiem, jak każde inne stowarzyszenie i dostało 

dofinansowanie. Dostali to dofinansowanie na takich samych zasadach, na jakich może je 

dostać każde inne stowarzyszenie zgłaszając swoją ofertę. 
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Pyta Pani o flagi. Spotykaliśmy się z sołtysami, rozmawialiśmy, czy są w stanie te flagi 

powiesić, czy też nie. I nie do końca jest tak, jak Pani radna mówi, że mogą, bo nie wszyscy 

deklarowali, że są w stanie te flagi powiesić. A poza tym to był wydatek jednorazowy, przy tej 

okazji zamontowaliśmy na słupach uchwyty, które zostały i teraz każdy sołtys rzeczywiście 

może te flagi wywiesić, bo już ma je w czym zamocować. 

J.Domagała – Dziękuję bardzo. Chodziło o te uchwyty i faktycznie, jeżeli sołtysi będą w stanie 

wejść na drabinę i powiesić, bo tu chyba byłby potrzebny jakiś wysięgnik. Spytałam o to, 

dlatego że to były sygnały od sołtysów. 

B.Pampuchowicz przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji z 

wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze 2016r. 

J.Domagała – Zgłaszałam kiedyś taki wniosek żeby przy wykonaniu budżetu była taka 

informacja ile wydano ze środków budżetowych poza funduszem sołeckim na każde sołectwo. 

B.Pampuchowicz – prosiłabym, aby takie pytanie zostało skierowane na piśmie wtedy będzie 

nam łatwiej precyzyjnie odpowiedzieć na takie pytanie. 

J.Domagała – Chodzi o to ile urząd wydał na poszczególne sołectwa poza funduszem 

sołeckim. 

E.Leśniewski – Dobrze byłoby, tak jak Pani Skarbnik mówi, złożyć to na piśmie i wtedy 

odpowiedź byłaby dla wszystkich radnych. 

J.Domagała – Czytam dużo informacji w internecie na temat posiedzeń rad gmin i widzę, że 

pytania i interpelacje składane na pismach często powodują, że odrywa się urzędników od 

pracy, bo muszą odpisywać, co może w niektórych przypadkach nie jest wskazane. Uważam, 

że to jest krótkie pytanie. Mogę je złożyć na piśmie, dla mnie nie sprawia to żadnej trudności. 

Natomiast odpowiedź będzie dla mnie na piśmie, że to sołectwo dostało tyle a to sołectwo tyle. 

Oczywiście są sołectwa, które nie mieszczą się w funduszu, mają inne potrzeby. My też mamy 

potrzeby. 

M.Naczk – Zgadzam się z p.Janiną, aby przygotować taki wykaz. Natomiast jeszcze lepiej 

byłoby przygotować go w sposób zrelatywizowany w okresie 10-letnim, tak abyśmy mieli 

świadomość tego, że dane miejscowości są obsługiwane w taki a nie inny sposób, jeśli chodzi 

o inwestycje, bo wykazywanie inwestycji w okresie np. kwartału to może się okazać, że w 

jednym miejscu poszły miliony a w drugim nic i znowu robi się chućwa z czegoś, czego nie ma 

tak naprawdę. Dlatego proszę o relatywne podejście do tej sytuacji. 

B.Pampuchowicz – To nie jest problem odpowiedzieć na Pani pytanie. Tylko precyzyjnie 

sformułowane pytania nie powodują jakichkolwiek niedomówień, bo np. co to znaczy środki 

na sołectwo? Chodzi o miejscowość? Otrzymaliście Państwo, tak jak powiedziała p. Janina, 

bardzo obszerny materiał i każdy wydatek jest bardzo precyzyjnie opisany. 

Do punktu 9 porządku obrad: 

E.Leśniewski – W związku z wyborem Pana S.Andrzejewskiego na zastępcę 

przewodniczącego rady gminy oraz złożoną przez niego rezygnację z członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, musimy dokonać uzupełnienia 

składu Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur. 
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W.Prętki – Zgłaszam kandydaturę Andrzeja Bogusza. Myślę, że to będzie dobry kandydat, 

człowiek solidny, już pokazał swoje zaangażowanie w pracy, jako Wiceprzewodniczący, więc 

myślę, że będzie takim solidnym wsparciem dla komisji. 

A.Bogusz wyraził zgodę na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej. 

E.Leśniewski zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w wniosek. 

E.Leśniewski przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XX/142/2016. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach od 1410 do 1420. 

Do punktu 10 porządku obrad: 

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami 

okres 08.07.2016r. (sesja XIX) – 09.09.2016r. (sesja XX) 

09.07.2016r. – Udział w uroczystościach 40-lecia istnienia koła pszczelarskiego w Lubiszynie. 

13.07.2016r. – Udział w posiedzeniu zarządu Związku Celowego Gmin MG 6. 

13.07.2016r. – Podpisanie aktu notarialnego na zakup gruntów od Kółka Rolniczego w 

Lubiszynie. 

13.07.2016r.  - Spotkanie ze Starostą Powiatu Gorzowskiego, omówienie szczegółów realizacji 

inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Lubiszyn. 

15.07.2016r. – Udział w zebraniu wiejskim w miejscowości Lubno. 

18.07.2016r. – Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, konferencja poświęcona 

zmianom planu zagospodarowania przestrzennego woj. lubuskiego. 

21.07.2016r. – Udział w spotkaniu organizowanym przez Powiat gorzowski dotyczącym 

współpracy z zakładem karnym w Gorzowie Wlkp. 

03.08.2016r. – Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Kozin. 

08.08.2016r. – Spotkanie z przedstawicielami firmy przewozowej Mustang, realizującej usługi 

transportu publicznego z terenu Gminy Lubiszyn. 

10.08.2016r. – Udział w posiedzeniu zarządu Związku Celowego Gmin MG 6. 

10.08.2016r. – Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Bogdaniec. 

13.08.2016r. – Udział w gminnych obchodach Dnia Wojska Polskiego. 

14.08.2016r. – Udział w Lubuskim Miodobraniu. 

17.08.2016r. – Udział w uroczystościach święta Policji zorganizowanych w Filharmonii 

Gorzowskiej. 

18.08.2016r. – Udział w spotkaniu z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na 

terenie gminy, omówiono możliwości i zasady realizacji dowozów dzieci do szkół. 

18.08.2016r. – Spotkanie ze Starostą Powiatu Gorzowskiego, omówienie szczegółów realizacji 

inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Lubiszyn. 

21.08.2016r. – Udział w dożynkach Gminy Kłodawa zorganizowanych w miejscowości Łośno. 

28-29.08.2016r. – Udział w dożynkach powiatowych zorganizowanych w Gminie Bogdaniec. 

31.08.2016r. – Spotkanie z projektantem opracowującym koncepcję rozbudowy przedszkola w 

Baczynie. 
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02.09.2016r. - Udział w uroczystej gali wręczenia Stypendiów Wójta. 

03.09.2016r. – Udział w dożynkach sołeckich w miejscowościach Wysoka oraz Staw. 

04.09.2016r. – Udział w dożynkach wojewódzkich zorganizowanych w Strzelcach Kraj. 

07.09.2016r. – Spotkanie dotyczące opracowania powiatowego planu transportowego w 

powiecie gorzowskim. 

07.09.2016r. – Udział w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych RG. 

 

Do punktu 11 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Były dożynki gminne i powiatowe i wszyscy braliśmy w nich udział. Brałem 

udział zarówno w dożynkach gminnych jak i powiatowych. Brałem również udział w 

dożynkach na terenie woj. zachodniopomorskiego. Byłem tam zaproszony z tytułu działania 

gospodarstwa. Byłem na dożynkach Gminy Nowogródek w miejscowości Rataje i Rzepnowo, 

Gmina Pyrzyce. Mam pewne porównanie tych naszych dożynek gminnych, powiatowych i co 

trzeba powiedzieć. Na pewno te dożynki gminne i powiatowe są dopracowane perfekcyjnie, 

wszystko jest na miejscu zorganizowane. Natomiast odczułem takie wrażenie w szczególności 

w miejscowości Rataje, to jest Gmina Nowogródek, Sołectwo Trzcinna i tam jest 20-25 zagród 

gdzie są mieszkańcy. I oni organizowali to sami. Z tym, że pozyskano sponsorów prywatnych 

na zespół „Wasyl” tj. zespół cygański, który śpiewał tam 2 godziny i powiem szczerze, byłem 

pod wrażeniem tego takiego samoczynnego zrywu. Grille sami robili, dekoracje we wsi, 

wszystko było dopracowane. Wspomagał ich MOK Myślibórz i Starosta, ale impreza była 

bardzo przednia i fajna. Obserwowałem dożynki w Lubiszynie i powiatowe w Bogdańcu na 

drugi dzień. Tych dożynek przeżyłem już wiele i powiem szczerze co zauważyłem. Myślę, że 

zawsze trzeba się zastanowić nad doborem wykonawców, poświęcić temu więcej czasu. 

Wiadomo, dożynki to są wieńce, to jest chleb, ale i są to występy wykonawców. Szanowni 

Państwo wydaje mi się, że śpiewanie ludowych zespołów powinno być przynajmniej przez 

godzinę i dobór jednego dobrego wykonawcy i sukces jest pewny. Porównam nasze dożynki 

sprzed roku, kiedy występowała Eleni. Takie nazwiska ściągają tłumy, nawet ten zespół Wasyl 

ściąga ludzi i fajnie się bawią. To są moje prywatne sugestie. 

Może tu nie jest miejsce na to, ale powiem. Moja przygoda z morzem jest od 40 lat, kiedy byłem 

pierwszy raz w wieku 20 lat i byłem teraz w tą sobotę i powiem, że cieszyć się trzeba, że tak 

jest. Byłem 3 dni, deszcz padał, ale czułem to polskie morze i wspaniale się bawiłem. 

Miałem się nie odnosić do tego pisma p.Jerzego, natomiast powiem tak, że rozmawiałem z 

Państwem, nie wypieram się tego, odnośnie wycofania tego wniosku, ale to nie była moja 

osobista prośba. Jeżeli kogoś obraziłem, bo trzeba umieć powiedzieć słowo przepraszam, bo to 

jest ważne, ale ja się nie zmienię, mój charakter się nie zmieni, bo kieruje gospodarstwem i 

wiem, w jakim momencie można komuś przyłatać odpowiednio, ale nie jest to w moim 

charakterze żeby komuś dopinać, bo nie mam takich intencji. Mam nadzieję, że tą sprawę 

zamykamy i będziemy dalej pracować. 

Mówię to słowo przepraszam, żebyście Państwo mieli tą satysfakcję, bo czasami można coś 

palnąć, każdemu może się zdarzyć. 

Do punktu 12 porządku obrad: 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XIX sesji. 

Do punktu 13 porządku obrad: 

T.Wereszczyński – Chciałbym skierować pismo do Wójta o doprowadzenie, aby przy wjeździe 

miejscowości Brzeźno postawiono znaki drogowe z ograniczeniem prędkości do 40 km/h, a na 

drogach gminnych w m/Brzeźno ograniczyć poruszanie się pojazdów o rzeczywistej masie 

całkowitej ponad 7 ton. 

W ostatnim okresie przez kilka dni na terenie mojej miejscowości poruszały się duże zestawy 

wiozące betonowe podkłady kolejowe. To były takie TIR-y jak wożą dłużycę z lasu. 

Zatrzymałem jeden z tych samochodów i powiedziałem, że tu i tu jest zerwany mostek. W tym 

roku był robiony, był przywieziony gruz, była puszczona równiarka, było wałowane, mostek 

jest zarwany. Powiedział mi ten kierowca, że się orientowali, że jest to droga gminna, nie ma 

ograniczonego tonażu i będą jeździć. Była w tym roku naprawiana droga. Gmina wynajęła 

równiarkę, walec, droga nie była utwardzona, ale po jednym dniu jazdy tych zestawów droga 

została bardzo zniszczona. Kierownik był we wtorek z Panią Nikolak, to ten mieszkaniec, do 

którego to wozili trochę wyrównał. Ale chodzi o sam fakt żeby wprowadzić zakaz poruszania 

się tych ciężkich pojazdów. 

T.Wereszczyński złożył niżej zamieszczone interpelacje: 
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T.Wereszczyński – Wśród nas są radni z dużo większym stażem niż mój i mam do nich 

pytanie, nie muszą mi odpowiadać. Kiedy coś w tym nieszczęsnym Brzeźnie było robione? 

G.Miszkiewicz przekazał interpelacje radnego Tomasza Ciasia: 
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G.Miszkiewicz złożył następującą interpelację: 
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A.Laskowiec – Chciałabym się odnieść do uroczystości Dnia Wojska Polskiego. Prośba, aby 

na czas takiej uroczystości zablokować ruch pojazdów. 

A.Terlecki – To się więcej nie powtórzy. 

W.Prętki – Pytanie do Pana Przewodniczącego rady Gminy. Kto jest przedstawicielem rady w 

Związku celowym Gmin MG-6? 

E.Leśniewski – Wójt i p.Betata Pampuchowicz. 

W.Prętki – Kto jest przedstawicielem Rady, bo statut mówi o tym, że gminę reprezentuje wójt 

i przedstawiciel rady. Stąd moja wątpliwość jak interpretować ten zapis, bo ja wiem, że p.Beata 

była przedstawicielem rady, bo była przewodnicząca rady, ale kto teraz od strony prawnej? 

Pytanie do Kierownika Zakładu usług Komunalnych. Jaka jest różnica między stawką za wodę 

w Stawie a w Gorzowie Wlkp.? 

R.Jaworski – Stawka jest ta sama. 

W.Prętki – A jakie są koszty wytwarzania? 

R.Jaworski – Zakład składa co roku wniosek o zatwierdzenie taryfy, gdzie są wszystkie koszty. 

W.Prętki – Rozumiem, bo zdaje się, że w 2011r. rada podjęła taka uchwałę o tym że wyrzeka 

się praw do kształtowania w jakikolwiek sposób cen wody na terenie Gminy Lubiszyn 

przekazując te uprawnienia Związkowi Celowemu Gmin. Bo Pan nie składa wniosku o 

zatwierdzenie taryf do Rady Gminy tylko do Związku Celowego Gmin? 

R.Jaworski – Tak. 

W.Prętki – To znaczy, że jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji mówi, że woda 

będzie kosztowała 6zl. to my będziemy płacić 6 zł.? 

R.Jaworski – To jest Pana interpretacja. Taryfa jest przygotowana na podstawie wyliczeń. 

E.Leśniewski – Myślę, że sprawę wody będziemy dyskutować na komisji. Natomiast jest 

zasadnicze pytanie, kto reprezentuje radę w ZCG MG-6? Będę nad tym myślał, bo 

przedstawicielem jest p. B.Pampuchowicz ale nie jest przedstawicielem rady. 

A.Terlecki – Sprawdzimy zapisy statutu i odpowiemy. Natomiast, jak dobrze pamiętam w 

poprzedniej kadencji przedstawicielem też była zastępca wójta p.M.Miszkiewicz. 

S.Andrzejewski – Miałem zadać pytanie Panu radnemu powiatowemu dotyczące sprawy, która 

nurtuje również p.Janinę odnośnie drogi Wysoka – Ściechów. Pan R.Koniec nie mógł został do 

końca sesji, więc rozmawiałem z nim podczas przerwy i obiecał mi, że na następnej sesji 

przedstawi nam informację, na jakim etapie są rozmowy i jak to wygląda.\ 

J.Domagała – Wrócę do poprzedniej wypowiedzi. Zwracam uwagę Szanownych Radnych na 

to, że jak się pojawi sprawa inwestycji drogowej w Wysokiej, żebyśmy nie rwali później 

chodników, drogi i zakładali rury, które co chwila pękają, stwarzają zagrożenie, bo to są rury 

prowadzone blisko jezdni, ka jest wyrwana i właściwie dziura, która tam jest po naprawie tego 

uszkodzenia zostaje grząska. Jest to zabezpieczone takim pasemkiem na dwóch patykach i tak 

się to dzieje. To zostało zdjęte. Na szczęście nic się nie stało. Uważam, że powinniśmy się 

przygotować do poniesienia takich kosztów w przyszłym roku.  
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Jeżeli chodzi o dożynki, moje osobiste refleksje, bo byłam na dożynkach i w Kłodawie i w 

Stanowicach i w Bogdańcu i w innych miejscowościach i oczywiście u nas w Lubiszynie. 

Muszę powiedzieć, że nasze dożynki gminne, nasze Lubuskie miodobranie naprawdę jest 

organizowane na bardzo wielkim poziomie. Zgadzam się z przedmówcą Panem 

Przewodniczącym odnośnie muzyki i być może przesunięcia w czasie. Dlaczego? Dlatego, że 

ludzie się zbierają również po to żeby się zabawić. Natomiast bawienie się to może kilka osób 

młodych przy Rabarbarze, przy tym zespole. Raczej powinien to być zespół porywający 

wszystkich, tak jak to było te Boysy, którzy grają taką muzykę, która wszystkich zachęca do 

zabawy. Jeszcze następna rzecz. Apelowałam i tu inni radni popierali. Naprawdę zastanówmy 

się, być może pozyskamy jakieś środki. Zacznijmy budować własną scenę, bo naprawdę nie 

chciałabym pytać o koszty postawienie tej metalowej sceny i wszystkiego z tym związanego. 

Przecież w takim Santoku, co daję za przykład, usypana górka, zadaszona, wejście schodami. 

No oczywiście musi być podłączona elektryka i inne rzeczy. Przecież wiadomo, że do obsługi 

głosy, do ochrony itd. musza być powołane odpowiednie służby. 

Teraz następna sprawa. Też bym była za tym żeby przynajmniej na naszych dożynkach 

wystąpił, tak jak to było przy przyśpiewkach wiejskich w Stawie, gdzie pokazały się dzieci, 

chyba po raz pierwszy. Odbieram to miło, bo to jest nasze. Dawniej śpiewały, dzisiaj to już są 

panie, dziewczyny pochodzące z tego terenu, ale mamy zespół Tarnowianki. Myślę, że chyba 

wszyscy potrafimy docenić, na jakim poziomie występuje ten zespół złożony z ochotników. 

Nikt im nie daje złotówki. Ja, zaproszona do tego zespołu żeby ich wspomóc, nie wiem, czy 

ten mój głos będzie się jeszcze nadawał, jestem po dwóch próbach. To jest obowiązek, każdy z 

nas wie, wyjazdy, próby a przede wszystkim koszty. Apeluję do pana Wójta, ponieważ nie 

mamy żadnego domu kultury, nie mamy ludzi, którzy by nas ćwiczyli, którzy by nam pomogli 

w tej kwestii. W każdym sołectwie potrzebne jest coś do rozrywki, do jakiegoś prowadzenia z 

dziećmi, ale myślę Panie Wójcie, rozmawiając w Kłodawie i gdzie indziej. Pytałam, nie są 

zrzeszone, w ogóle nie mają KRS-ów i innych rzeczy, nie są stowarzyszeniami, ale otrzymują 

dotację wspomagającą z urzędu gminy. Jak się to odbywa, nie wypytywałam. Myślę, że tak, 

jak Tarnowianki wystąpiły, choćby na Święcie Wojska Polskiego, czy nie można by było w 

formie umowy zlecenia nagrodzić, bo one muszą zapracować. Będąc tam dowiedziałam się, że 

przychodzi instruktor, bo aby dojść do sukcesów, które one odnoszą i promują gminę, jednak 

musi je ktoś podszkolić. Ta pani bierze określona kwotę. W ciągu roku jest to wysoka kwota. 

Rada Sołecka zatwierdziła 1.000zl. na kilka lekcji dla instruktora od śpiewu. Mam naprawdę 

wielka prośbę i myślę, że radni naprawdę popierają tą moją prośbę. 

Teraz właściwie o naszej drodze już nie będę mówić, bo już kol. Radny S.Andrzejewski 

wspomniał. Ja tylko proszę o zastanowienie się nad tym żeby położyć, czy żeby w ogóle 

wymienić wodociąg w Wysokiej. Wszędzie się rwie. Wszędzie są rury azbestowe, to wszystko 

pęka. 

Powiem jeszcze tylko, że nasze dożynki wyglądały bardzo bogato. Mówimy, że gmina jest 

biedna. Moi Drodzy, powiem tak, na podstawie Kłodawy to my jesteśmy bogaczami. Powiem 

jeszcze, że bardzo jest mi miło, bo w końcu to jest nasza reprezentacja, panie, które 

obsługiwały, wiadomo, że wszędzie są namioty VIP-owskie, bo mamy gości i musimy się 

gdzieś spotkać, z taką gracją „proszę”, „zapraszam”. Podprowadzałam tych starszych ludzi, 

którzy byli od pszczelarzy, panie pod rękę brały, z takim gestem zapraszały.  
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Teraz odnośnie naszych dożynek. Skromnie powiem na ile nas było stać zrobiliśmy. Był 

p.Sylwek, był p.Wójt. Dziękuję wszystkim, którzy byli. Rozkręcało się powoli, zawodziły 

mikrofony, ale trzeba było jakoś sobie radzić, ale później ludzie bawili się świetnie. I na tym 

rzecz polega, jeżeli już coś robimy, wykładamy pieniądze, ugościliśmy wszystkich 

mieszkańców, dlatego, że nie robiliśmy od początku roku tylu imprez co w latach poprzednich. 

Skupiliśmy się na tej imprezie Jeszcze zrobimy spotkanie wigilijne i tak Wysoka zakończy w 

tym roku. Natomiast środki musimy zbierać, bo wiadomo mamy boisko i inne wydatki. 

Dziękuję wszystkim, którzy byli na naszych dożynkach. 

J.Obara – Na poprzedniej sesji pytałem o bardzo ważną sprawę. Chodzi o diety sołtysów. Pan 

Wójt odpowiedział, że sprawa jest od początku roku rozważana. Minęło 2 miesiące i chciałbym 

się dowiedzieć, co w tej sprawie dalej jest robione? Czy to będzie faktycznie jeszcze w tym 

roku, czy zostanie zaplanowane w budżecie na następny rok? 

Co tak naprawdę jeszcze w tym roku będzie zrobione, jeśli chodzi o duże inwestycje? Czy tzw. 

termomodernizacja budynków w Stawie i w Lubnie? Bo wiemy, że prace, które są dokończone, 

jeżeli chodzi o drogi to już wiemy a przede wszystkim były nabory na termomodernizacje. Czy 

w ogóle takie wnioski zostały złożone? Czy dostaliśmy pieniądze i kiedy to będzie 

realizowane? 

Chodzi o sale wiejskie. Wiecie Państwo sprawa Sali wiejskiej w Baczynie, jakby nie było w 

poprzedniej kadencji obiecana, oczywiście to był tzw. duży projekt Baczyna – Tarnów. Wydaje 

mi się, że wszystko jest już przygotowane. Nie wiem jak długo są ważne dokumenty. Bo jeżeli 

dokumenty są ważne krótko 2-3 lata to obawiam się, że może zabraknąć czasu. Nie znam się 

na tym, ale chciałbym zapytać, co w tej sprawie jest robione? 

Sprawa oświetlenia ulicznego Gminy Lubiszyn. W projekcie zapisaliśmy 70.000zł. na tzw. 

oświetlenie uliczne gminy Lubiszyn. Chciałbym zapytać, co w tej sprawie jest zrobione? Czy 

w tym roku będą jeszcze realizowane jakieś dobudowy, bo wygląda na to, że czas nas goni, bo 

to jest wrzesień. Nie wiem, czy uda się w ogóle coś zrobić a może już tak daleko jest wszystko 

przygotowane, że lada dzień będziemy widzieć, że cos się dzieje w tej sprawie. Czy w ogóle 

będzie robione oświetlenie? W miejscowościach są potrzeby. Zdaję sobie sprawę, że koszty 

tego oświetlenia, jeżeli chodzi o opłaty za energię i tzw. eksploatację bieżącą, wzrastają. One 

będą rosły coraz mocniej. Jestem trochę zdziwiony, bo tak naprawdę tych lamp za dużo nie 

przybyło a koszty eksploatacji i energii wzrosły bardzo dużo. To jest takie trochę niepokojące. 

Zwracam jeszcze uwagę na to, że lampy świecą różnie. Jeżdżę po miejscowościach i jestem 

zdziwiony, że lampy świecą o godzinę prędzej. Panie Wójcie, zróbmy taki przegląd tego 

załączania, bo okazuje się, że nie jest to tak jak trzeba. 

A.Terlecki – Padła z Pana strony taka propozycja podwyższenia diet dla sołtysów. 

Powiedziałem, że o tym myśleliśmy, ale nie zostały zaplanowane na ten cel środki w Budżecie. 

To Państwo decydujecie, gdzie należy przesunąć pieniądze i czy podnieść te diety sołtysom, 

czy też nie. Muszę się kierować uchwalonym budżetem. 

Ta odpowiedź nasuwa się w przypadku wielu innych pytań, które Państwo zadajecie. 

Pan radny pytał mnie o jedną, czy druga inwestycję w jego miejscowości. To rada decyduje o 

podziale pieniędzy. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie we wszystkich miejscowościach te 
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inwestycje można zrobić od razu, nie na wszystko wystarczy. Jeżeli chodzi o gminę to robimy 

bardzo dużo. Pani radna prosi o wymianę sieci wodociągowej w Wysokiej. I tutaj ta sama 

odpowiedź. To radni decydują o podziale pieniędzy na określone inwestycje.  

I tak sięgamy wszędzie gdzie jest możliwość zdobycia dofinansowania. Staramy się robić to, 

na co uzyskamy dofinansowanie. 

Jeżeli Państwo chcecie wyższe diety dla sołtysów to proszę wskazać źródło finansowania. 

Mówił Pan o salach Baczyna i Tarnów. W poprzedniej kadencji były przygotowane dokumenty. 

Tylko one były przygotowane z myślą o środkach z Krainy Szlaków Turystycznych. Tak 

zresztą większość sal została w minionej kadencji wyremontowana.. Natomiast w tym roku, ani 

w poprzednim roku nie było naboru na takie sprawy w Krainie Szlaków Turystycznych, więc 

nie możemy zawnioskować o pieniądze na modernizację sal, chociaż bardzo bym chciał. Jeżeli 

chcielibyśmy taki wydatek sfinansować to w całości z budżetu gminy. I znowu się kłania to, co 

powiedziałem wcześniej. Jeżeli coś robimy, to w miejsce czego? 

Pyta mnie Pan, co będzie realizowane, jeżeli chodzi o duże inwestycje. Chciałbym zamknąć te 

inwestycje, które w tej chwili mamy rozpoczęte. To jest m.in. duża inwestycja robiona wspólnie 

z Powiatem w Lubiszynie. Czas na zrealizowanie inwestycji do końca października. Chciałbym 

zakończyć zadanie inwestycyjne rozpoczęte w Marwicach. Chciałbym jeszcze zrealizować 

drogę gminną w miejscowości Ściechów, ta, na którą Gmina dostała dofinansowanie z 

WFOGRiL. Trwa remont ośrodka zdrowia w Baczynie i też musi zostać zrealizowany do końca 

tego roku. Dzisiaj przesunęliście Państwo pieniądze na dokończenie zadania – droga dojazdowa 

do m.Lubno, która będzie robiona wspólnie z Powiatem. Mamy środki z darowizny na 

inwestycje. Mówimy tu o placu zabaw i doposażeniu boiska w Lubnie, wykonanie boiska w 

Wysokiej. W tej chwili doszliśmy do wniosku, że oszczędności na drogach wcześniej 

realizowanych pozwalają nam rozpoczęcie również inwestycji w m.Staw. To jest to o co 

wnioskował kilkakrotnie zarówno p. radny a wcześniej p. sołtys. To jest ta droga za kościołem 

w Stawie, gdzie mieszkańcy bardzo o nią zabiegają. Chcielibyśmy rozpocząć to w tym roku a 

w przyszłym zakończyć. 

Więc to chyba bardzo dużo, jeżeli chodzi o inwestycje. 

Pytał Pan o termomodernizacje. Owszem wnioski przygotowaliśmy, zostały złożone w 

terminie. Czekamy na ocenę tych wniosków. Mówiłem o tym wielokrotnie i nie chcę do tego 

wracać. Gdybyśmy byli w ZIT-ie to mielibyśmy pieniądze na termomodernizacje. Nie jesteśmy 

w ZIT-ie, stajemy do otwartego konkursu, tak jak staje 60 gmin i walczymy o pieniądze na 

termomodernizacje. Wniosek na Staw zakłada realizację w przyszłym roku a jeżeli chodzi o 

Lubno to realizacja założona jest na 2018 rok. 

Lampy. Jeżeli chodzi o oszczędności z tym związane to mocno się temu przyglądamy. Lampy 

są w tej chwili włączane przez zegary. Przyjazd ekipy i przestawienie tych zegarów nie zawsze 

daje rezultaty w postaci oszczędności a często w jednej miejscowości jest bardzo wiele tych 

przełączników. To, że koszty oświetlenia nam rosną to wynika z tego, że Państwo chcieliście 

żeby w jednej, czy drugiej miejscowości te lampy świeciły i ja zdaję sobie sprawę z tego, że 

chodzi tu o bezpieczeństwo mieszkańców. To jest też wynik awarii zgłaszanych przez 
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mieszkańców. Staram się bardzo racjonalnie do tych kwestii podchodzić. Uczulałem Referat 

Inwestycji, aby przynajmniej tych zgłoszeń było kilka jak przyjeżdża ekipa. 

Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania. 

J.Obara – Diety sołtysów. Zrozumiałem, że Pan się tym zajmie a teraz Pan mówi, że to my 

zdecydujemy a w sprawie dróg Pan nie pyta radnych tylko zgłasza propozycje. 

A.Terlecki – Trwają prace nad budżetem. Jeżeli ja wnioskuję o jakieś zadanie to szukam 

możliwości jego sfinansowania. Jeżeli wniosek wpływa od Wysokiej Rady to Rada szuka 

możliwości finansowania. Jak Pan wystąpił z takim wnioskiem to najlepiej wskazać źródło jego 

sfinansowania. Są sołtysi, którym jak najbardziej ta podwyżka by się należała, ale są i tacy z 

pracy, których nie jesteśmy zadowoleni. To uczciwie Państwu mówię, bo zawsze mam odwagę 

powiedzieć prawdę. Może trzeba się zastanowić nad tym, żeby ta stawka nie była równa dla 

wszystkich. Są sołtysi, którzy bardzo dynamicznie pracują, ale są i tacy, którzy nie do końca 

wywiązują się z e swoich obowiązków. Jestem otwarty na Państwa propozycje. Jeżeli 

przyszłoroczny budżet na to pozwoli, bo co to jest zwiększenie diety sołtysów, to jest jakiś 

wydatek, który musimy sfinansować i trzeba się zastanowić skąd, tak jak z każdym innym 

wydatkiem. 

E.Leśniewski – W związku z ta planowaną dwuletnią inwestycją w Stawie. Od 2 lat zwracam 

na to uwagę. Chodzi mi o ten parking przy kościele. To dotyczy mieszkańców, może nie Stawu, 

tylko tych, którzy przyjeżdżają z Podlesia, Smolin i Kozin. Uważam, że przy tej okazji trzeba 

naprawić te błędy, które zostały zrobione 2 lata temu. Chodzi o rozebranie i ponowne ułożenie 

15 mb chodnika. Trzeba wymóc to na wykonawcy żeby to zrobić. Uważam, że nie może być 

5tak, że wyjeżdża się z parkingu i nie można wyjechać. Na tym parkingu były już stłuczki a 

można to bardzo szybko naprawić i obniżyć chodnik o 10 cm na długości 15m i temat jest 

załatwiony. Prosiłbym żeby to zostało zrobione. 

Do punktu 14 porządku obrad: 

A.Terlecki wręczył podziękowania sołtysom, organizacjom społecznym i osobom 

indywidualnym za czynne uczestnictwo i zaangażowanie w przygotowanie Lubuskiego 

Miodobrania’2016. 

E.Stajanowska podziękowała sołtysom i radnym za przybycie na Inauguracyjną Konferencję 

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz przedstawiła harmonogram realizacji 

programu. 

J.Malinowski – Chciałem poruszyć kilka tematów, głównie, jeśli chodzi o melioracje, sport i 

kulturę, ale i ogólnie co tu zauważyłem na sesji. Ponieważ byłem 8 lat radnym to mam pewne 

doświadczenie. To, co mówiła Pani Radna z Wysokiej na temat proporcjonalności wydatków 

na sołectwa. Wydaje mi się, że chodzi o to żeby było sprawiedliwie, żeby nasze miejscowości 

rozwijały się proporcjonalnie a przekazywana informacja żeby była klarowna, żeby zwykły 

mieszkaniec i radny miał rzetelny przepływ informacji. Jeżeli chodzi o to, że ktoś jest wójtem, 

radnym, czy sołtysem, wydaje mi się, że to jest misja i tutaj nie patrzymy żeby brać tylko 

dajemy. 
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Jeżeli chodzi o melioracje. Wielokrotnie występowaliśmy, jako Spółka Wodna z tym 

problemem. Pan Wójt zgodnie z audytem, jaki miał na początku, że jesteśmy najbardziej 

zaniedbani, jeżeli chodzi o renowacje dróg, to się z tym zgadzam, ale również mówiłem o 

tym, że drogi bez rowów nie spełniają w pełni swojej roli. Też myślałem o tym, że jeżeli 

byłaby jakaś kwota ze strony budżetu gminy zatwierdzona przez Radę Gminy można było by 

wykorzystać Zakład usług komunalnych. Przecież p.Wójt piotrowski, skarbnikiem była 

p.Beata, robił to z bardzo dużym powodzeniem, z wielką korzyścią dla gminy, gdzie to było 

po prostu po kosztach. Pan radny Zwieruho mówił, że 20.000zł. da jako radny, ale nie na 

Spółkę Wodną a na melioracje. Dalej tych pieniędzy nie widzę, nie widzę pomysłu. 

Prosiłbym o szerszą pracę radnych, nie tylko ze strony opozycji, która jest naprawdę bardzo 

owocna, ale i koalicji. 

Jeżeli chodzi o sport i kulturę. W styczniu 2015r. jeździłem po sołtysach, po radnych, po 

obywatelach i zbierałem podpisy o budżet 350.000zł.na sport i kulturę, bo uważam, że to się 

razem łączy. To co mówiła pani radna z Wysokiej, że mamy swój potencjał, jeżeli chodzi o 

sportowców i o kulturę to naprawdę tak jest. 

Jeżeli chodzi o sport to chciałem pogratulować serdecznie Klubowi Feniks Ściechów, 

przewodniczącym jest p.Sylwek. Pan Sylwek założył ten klub od nowa i to nie jest takie 

proste zrobić coś od nowa. Klub awansował z B klasy do A klasy. Poziom sportowy wiąże się 

z organizacją, odpowiednimi sponsorami, poziomem szkolenia i innymi rzeczami. Mam 

pytanie do p.Wójta. Miało być 150.000zl. na sport i 20.000zł. z tego na organizację imprez i 

dodatkowe działania. Nasz klub był u urzędnika gminy, bo chcieliśmy zorganizować imprezę 

wojewódzką i pytaliśmy, czy byłaby taka możliwość, czy ta rezerwa została już wyczerpana. 

Rozmawiałem też z p.Wójt na ten temat. Chciałbym zapytać p.Wójta, czy możemy 

zorganizować dużą imprezę wojewódzką na terenie naszej gminy, korzystając z naszej bazy i 

czy będzie pomoc w tym kierunku? 

A.Terlecki – Te środki, o których pan wspomniał to jest fundusz na tzw. małe 

przedsięwzięcia, małe granty. Z tego funduszu m.in. została zrealizowana „Szarlotka”. 

Państwo, jako klub sportowy możecie zwrócić się do Gminy na takich samych zasadach jak 

inne organizacje po pieniądze na zaplanowane przez was działania. My dysponując tymi 

pieniędzmi, dysponując Państwa wnioskiem będziemy mogli się z tym zapoznać. Oczywiście 

tak jak w innych przypadkach będziemy musieli opublikować go na stronie internetowej i 

potem zdecydujemy, czy przedsięwzięcie, które Pan proponuje jesteśmy w stanie 

sfinansować, czy nie. Czy budżet na to pozwoli, czy też nie. Ale musimy najpierw dostać 

wniosek od Państwa abyśmy mogli się do niego odnieść. 

J.Malinowski – Muszę wiedzieć, jaki p.Wójt ma budżet na to, żebyśmy wiedzieli jak ta 

impreza ma wyglądać. 

A.Terlecki – Ten fundusz powstał na mój wniosek, aby mogły być finansowane również te 

mniejsze przedsięwzięcia. Jest opracowany regulamin. Na ten cel przeznaczyliśmy 20.000zl. 

ale część została już zrealizowana. 

 

J.Malinowski – Jaka część? 
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A.Terlecki – W tej chwili Panu nie odpowiem, ale to jest informacja do sprawdzenia. Na 

pewno z tego funduszu była zrealizowana impreza w Baczynie pn. „Szarlotka”. W tej chwili 

jest opublikowana oferta na organizację turnieju siatkarskiego. To też są te same środki. Jeśli 

ja określę kwotę to nie znaczy, że Państwo dostaniecie ją w całości. To są pieniądze 

przeznaczone dla wszystkich organizacji z terenu całej gminy. 

J.Malinowski – My też mamy prawo. 

A.Terlecki – Oczywiście. 

J.Malinowski – Chcę wiedzieć, czy dostaniemy, czy nie, czy się brać do roboty, czy nie. 

A.Terlecki – W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy dostaniecie, czy nie. Muszę 

poznać Państwa wniosek. Musimy wiedzieć, o jakie środki wnioskujecie. 

J.Malinowski – Jeszcze jedna sprawa. Robimy dużo, bo jest okazja, w każdym bądź razie 

powinna być kolejność prac. Jeżeli w Brzeźnie rolnicy nie mogą przejechać na pole, mostek 

się wali to chyba jest ważniejsze od jakiegoś chodnika, polbruku itd. Powinniśmy zrobić taki 

audyt, w jakim sołectwie co jest najważniejsze, zrobić kolejność prac. To jest najważniejsze a 

nie, że jest okazja ale i tak musimy dopłacać. Unia nam dyktuje pewne rzeczy, oni są do 

przodu, oni prostują ogórki, zmieniają nazwy owoców, warzyw, itd., oni nie rozumieją nas. 

Na zasadzie, że syty nigdy głodnego nie zrozumie. My mamy swoje potrzeby a te środki, 

które zyskujemy też kosztują z naszego budżetu. I wydaje mi się, jak są drogi gminne, np. w 

Brzeźnie to powinniśmy w pierwszej kolejności to robić żeby ludzie mogli dojechać do pracy. 

Oni płaca podatki. To jest gmina rolnicza. Kiedyś był WPI, pracowaliśmy nad tym, p.Wójcie, 

pan był wtedy radnym, ja byłem przewodniczącym rady gminy, pan był przewodniczącym 

komisji budżetu i było WPI, było sprawiedliwie. Teraz widzę, że faktycznie robi się w 

sołectwach gdzie są radni z koalicji a gdzie są radni z opozycji nic się nie robi i rozumiem, że 

będą przegłosowani 10 do 5 zawsze. I to, co p.Wójt mówił jest prawdą, że rada decyduje. 

Takie odnoszę wrażenie. 

A.Terlecki – Radni z opozycji, radni z koalicji. Nie odniosłem wrażenia, że mam wsparcie ze 

strony radnych, np. z miejscowości Baczyna a mimo wszystko robimy tam inwestycje. Nie 

odniosłem wrażenia, że jakoś specjalnie wspierają mnie radni z jednej, czy drugiej 

miejscowości. Robię tam, gdzie mamy możliwość pozyskania pieniędzy, kieruję się tu 

absolutnie interesem mieszkańców gminy. Tam gdzie inwestycja jest mądra, racjonalna to 

możemy ją realizować z naszych pieniędzy. Natomiast, jeśli na początku kadencji w 

pierwszym lub drugim roku nie przygotowujemy dokumentacji, nie składamy określonych 

wniosków, czy projektów to potem możemy je składać tylko dla kolejnych kadencji, bo taka 

jest realizacja zadań. To, co się dzieje za oknem, przebudowa Lubiszyna, to zacząłem koło 

tego chodzić w lutym 2015r. Jesteśmy we wrześniu 2016r. i zadanie dobiega końca. Półtora 

roku, tyle mniej więcej to trwa. 

Pan radny pytał o termomodernizację obiektów. Złożyliśmy wniosek na Lubno i na Staw. 

Czekamy na ocenę. Absolutnie nie kieruje się tutaj tym, że radni są z koalicji, czy z opozycji. 

Pan radny z Brzeźna jest świetnym przykładem. Pierwsze dni mojego urzędowania i 

dofinansowanie inwestycji mostku w Brzeźnie, gdzie przekonywałem państwa, że trzeba 

zwiększyć środki, bo powiat zakładał 50.000zł. a po przetargu wyszło więcej. Czy pan radny 
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z Brzeźna współpracuje blisko ze mną? Nie. Ja nie kieruje się żadnymi animozjami, żadnymi 

względami. Tam, gdzie dostaliśmy pieniądze, np. na inwestycje przy okazji wiatraków to 

robimy. Pani radna z Wysokiej i boisko w Wysokiej. Są takie rzeczy, gdzie był przygotowany 

projekt, jak droga w Kozinach. Złożyliśmy wniosek na czas i udało się to zrealizować. Jeżeli 

zrobimy drogę w Marwicach, czy Ściechowie to nie będziemy musieli do tego tematu wracać. 

Nie da się tak, że w ciągu 4 lat zaspokoję wszystkie Wasze potrzeby, bo musielibyście mi dać 

budżet nie 20 mln. a 60 mln.. Uważam, że staram się i tak w granicach tego, czym 

dysponujemy gospodarować jak najbardziej racjonalnie. Państwo oceńcie efekty. 

Panie Jarku, darzę Pana dużym szacunkiem, pamiętam jak współpracowaliśmy w radzie, 

proszę nie mówić, że ja robię tu gdzie są radni ze mną bliżej związani a tu gdzie nie to 

absolutnie nic nie robię. Staram się kierować przede wszystkim rozumem, tym żeby w gminie 

działo się dobrze. Państwo ocenicie, czy moja praca była dobra. 

R.Jaworski – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado! W nawiązaniu do 

tematu wody i wypowiedzi p.Waldemara. Jeżeli pan uważa, że cena wody w Stawie nie 

powinna tyle wynosić co w Gorzowie to pod względem formalnym jest tzw. wniosek 

taryfowy, który składamy co roku i jeżeli pan chciałby do niego zajrzeć, jakie tam zostały 

wdrożone założenia, jakie koszty, jakie zyski, jakie straty to może pan to sobie spokojnie 

sprawdzić. Doradzę ewentualnie, odpowiem na pytania a główna księgowa bardziej a myślę, 

że p.Beata jeszcze bardziej, bo się na tym zna. Tak że to nie jest wyssane z palca. Powiem 

panu jeszcze, co wcześniej już omawiałem i dobrze, że pan ten temat podjął. Powiem panu, że 

straty, które są niezależne do zakładu, proszę mi wierzyć, które opisuje co roku w 

sprawozdaniach, podkreślałem w tym roku, że żeby utrzymać państwu wodę do picia to 

zwiększyłem płukania o 30% i są to straty, które wchodzą w koszty. Panie Waldemarze i 

Szanowna Rado, nie da się chyba, że na dzisiaj zakład jest źle zorganizowany, źle zarządzany 

i tu nie ma zysków, nie da się z niczego zrobić coś. Uważam, że zakład i tak przez te kilka lat 

tak się odgruzował, że ma na wypłaty, że ma samochód, że ma sprzęt, że coraz więcej 

nawiertek zakładamy i innych rzeczy, że staramy się niwelować sprawy złego użytkowania tej 

wody, mówiąc krótko nawet i kradzieży. To są elementy, które wpływają na te straty, ale 

proszę zwrócić uwagę, że ta infrastruktura jest coraz starsza. Niech mi państwo powiedzą, 

oprócz ostatnich działań typu wymiany odcinka sieci wodociągowej i ostatniego działania 

dzięki szybkiej reakcji p.Wójta i p.Skarbnik, gdzie znalazły się środki na pilne działanie w 

Lubnie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ogłoszenia były podane, aeratory i odżelaziacze 

praktycznie już w ciągu miesiąca ich skuteczność spadła do zera. Przekroczyliśmy parametry 

manganu, żelaza, mętności i Sanepid stał przed dylematem, czy nie zamknąć ujęcia. Szybka 

reakcja, kupiliśmy złoża, wymieniliśmy aeratory. Decyzja była do dzisiaj. Poprawiliśmy stan 

rzeczy, udało sio zrobić, ale ja mam do Państwa kolejna prośbę, także koszty będą rosły. 

Powiem panu, że w Stawie w przyszłym roku woda będzie droższa niż w Gorzowie, jeżeli nie 

zrobimy tych podstawowych rzeczy. A proszę wszystkich, dlaczego? Chodnik można ominąć 

a woda dzisiaj jest dobra, jutro jest zła. W tej chwili przepisy tak się zmieniły, Sanepid 

zamyka ujęcia i wtedy zapytacie kierownika, co zrobił? A ja pytam Państwa, kto z was był 

przez okres 5 lat na którejkolwiek hydroforni?  Temat jest bardzo ważny. W Lubiszynie w tej 

chwili jest 6 odżelaziaczy, gdzie szósty praktycznie już nie działa. Zapraszam państwa, zrobię 

płukanie, zobaczycie jak to wygląda, jak te urządzenia są sprawne i wydajne, skąd się biorą 
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koszty. Bardzo optymistycznie udało się Lubno opanować. Jeszcze jest woda w miarę dobra, 

chociaż mam duże problemy z tym, ale tylko, dlatego, że to jest stara sieć. Ilość wody, która 

jest wtłaczana w ziemię, której nie widzimy jest kolosalna. Sami wiecie jaki jest procent 

wody wydobytej a jaki sprzedanej. A PWiK powymieniało w Baczynie sieć i ma 90 wody 

sprzedanej w stosunku do wydobytej. Musimy to zmienić, to jest moja prośba. 

U.Głos – Zauważyłam, że w ośrodku zdrowia w Ściechowie jest otwarte okno. Dzwonię do 

p.Krzysztofa i pytam, czy mógłby kogoś przysłać. Dostaję odpowiedź, nie może pani wejść i 

zamknąć. Coś chyba jest nie tak. 

Chciałabym zapytać o przełożenie kranu na cmentarzu, który stoi na środku chodnika. 

Dostaję odpowiedź, p.wójt wie i tak ma być. 

A.Terlecki – Jak planowaliście ten chodnik to pani nie widziała, że tam stał kran? Chyba 

byliście świadomi gdzie kładziecie chodnik? 

U.Głos zgłosiła problem niesprawnej instalacji elektrycznej na sali wiejskiej. 

A.Terlecki – Rozmawiałem z Panią na temat tej instalacji i pani mówiła, że ona została tak 

wykonana. 

U.Głos – Wydaje mi się, że ta ściana nagrzewa się od komina i nagrzewają się te kable. 

A.Terlecki – Wyjaśnimy to. 

S.Andrzejewski – jak dojdzie do sfinansowania inwestycji drogowej w Ściechowie to 

prosiłbym o postawienie znaków ograniczenia prędkości. 

A.Terlecki – proszę złożyć formalny wniosek w tej sprawie w imieniu mieszkańców. 

Z.Zakrzewski – Kiedy będą remonty dróg gminnych? 

A.Terlecki – Jeżeli chodzi o drogi gminne to w tej chwili prowadzimy inwestycję w 

Marwicach, rozpoczynamy w Ściechowie i w Stawie, zakończyliśmy inwestycję w Kozinach. 

Dróg gminnych jest bardzo dużo i wszystkich naraz nie zrobimy. 

Z.Zakrzewski – Chodzi, chociaż o wyrównanie. 

A.Terlecki – Będziemy się starali te prace wykonać jeszcze przed zimą na tyle na ile 

będziemy mogli. 

M.Naczk – mam pytanie do wszystkich tu obecnych. Jeżeli dostane odpowiedź to 

ewentualnie będę o coś wnioskował, ale to zależy od tej odpowiedzi. Pytanie dotyczy 

funkcjonowania firmy Eneris, która zajmuje się wywozem odpadów komunalnych. 

Systematycznie co 2 tygodnie dzwonię do firmy albo do urzędu gminy, aby troszeczkę 

przyspieszyć działanie tej firmy i tu pytanie. Czy tylko moja miejscowość jest ignorowana 

pod tym względem, jeżeli chodzi o odpady tworzyw sztucznych, czy to też ma miejsce gdzie 

indziej? Bo u nas systematycznie, mimo tego, że co 2 tygodnie w środy ma być wywożone, 

nigdy nie jest wywożone. Dopiero jak jest moja interwencja. Jak dzwonię, pani mi 

odpowiada, że na pewno byli. Mówię, że ich nie było, bo obserwowałem. Czy państwo też 

macie takie doświadczenia? 

Nie? Działają dobrze. Czyli lubią tylko mnie. W związku z tym nie będę o nic wnioskował. 
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W.Zwieruho – Nie ma Pani Przewodniczącej Komisji Socjalno-Komunalnej, ale uważam, że 

powinniśmy opracować i wprowadzić gminny system nagród i wyróżnień. 

Należy również opracować kalendarz imprez na 2017r.  

15 stycznia 2017 r. będę organizował kolejny finał WOŚP w Lubiszynie. Proszę o pomysły i 

sugestie. 

Do punktu 15 porządku obrad: 

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