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Protokół Nr XXII/2016 

z przebiegu obrad XXII sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 09 grudnia 2016 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.1300 i zakończyła się o godz.1430 

 

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

Nieobecny: T.Ciaś 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

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

Gminy Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości.  

Stwierdził, iż na ustawowy stan 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych, wobec czego 

rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Do punktu 2 porządku obrad: 

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

podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody. 

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

problemów alkoholowych. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016”. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia przez Gminę 

Lubiszyn długoterminowego kredytu bankowego. 

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

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

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

na lata 2016-2024. 

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

13. Interpelacje i wnioski radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 
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Do punktu 3 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację 

indywidualnych ujęć wody. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/151/2016. 

Do punktu 4 porządku obrad: 

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

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/152/2016. 

Do punktu 5 porządku obrad: 

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

przeciwdziałaniu narkomanii. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

J.Domagała – Zwracałam uwagę na komisji żeby działania zarówno przeciw alkoholizmowi 

oraz narkomanii były szerzej stosowane, żeby te spotkania przeniosły się na teren, żeby 

rozmawiać bezpośrednio z ludźmi. Komisje swoje zadania spełniają, ale chyba chodzi ot o żeby 

pokazać trochę więcej, robić spotkania z mieszkańcami, z młodzieżą, z dziećmi. To oczywiście 

musi być przemyślane. Proszę to przekazać osobie, która się tym zajmuje. 

M.Naczk – Mam prośbę, aby w przyszłości przy formułowaniu tego typu raportu zwrócić 

uwagę na sporządzanie wykresów, np. na stronie 5, 6,7 są wykresy, z których nic nie wynika. 

Trudno się zorientować, o czym mówimy, jaka jest skala tego problemu. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/153/2016. 

Do punktu 6 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016”. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – mam pytanie dotyczące kwoty. Na 2016 r., było 150.000zl. a na 2017 r. jest 

180.000zl. Czym podyktowany jest tak duży wzrost? 

A.Terlecki – Rozszerzamy wachlarz tych działań, w których organizacje pożytku publicznego 

mogą występować, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora. To nie znaczy jednak, że 

musimy wydać wszystkie zaplanowane środki. Rezerwujemy sobie taka możliwość, jeżeli w 

trakcie roku jedna, czy druga organizacja społeczna wystąpi do nas z ciekawym projektem to 

musimy być na to przygotowaniu abyśmy mogli to sfinansować. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/154/2016. 

Do punktu 7 porządku obrad: 

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

zaciągnięcia przez Gminę Lubiszyn długoterminowego kredytu bankowego. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/155/2016. 

Do punktu 8 porządku obrad: 

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-1. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

J.Obara – Chciałbym uzyskać informację na temat załącznika nr 5, bo dostaliśmy go w trakcie 

posiedzenia komisji i są tu zmiany. Pytanie skierowane jest do Pana Kierownika ZUK. Chodzi 

tu o wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego. W porównaniu 

do tej pierwszej propozycji to się zmieniło i chciałbym wyjaśnienia w tej sprawie. 

R.Jaworski – To są założenia, które planujemy na początku roku, które jak pozwolą nam te 

wydatki poruszać się w tym planie budżetowym. Jeżeli nam się uda to planujemy zakupienie 

sprzętu albo koparki, dlatego że koparka, którą mamy jest, od kiedy zakład powstał. Nie jest 

dostosowana do naszych potrzeb. Jest to duża koparka, osprzęt był produkowany w Głogowie 

a sam ciągnik za ścianą wschodnią. W miejscach, w których pracujemy są wąskie uliczki i ta 

koparka nie spełnia roli. Chcemy ja ewentualnie przekształcić i wykorzystać do prac 

związanych z zimowym utrzymaniem, czy ewentualnie poszerzając wywóz ścieków, bo też jest 

jeden ciągnik. Czyli reasumując jest to przewidywana możliwość zakupu sprzętu 

mechanicznego. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/156/2016. 

Do punktu 9 porządku obrad: 

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

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/157/2016. 

Do punktu 10 porządku obrad: 

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

Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024. 

 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXII/158/2016. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od godz. 1325 – 1335. 
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Do punktu 11 porządku obrad: 

Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta Gminy z pracy między sesjami za okres  
03.11.2016r. (sesja XXI) – 09.12.2016r. (sesja XXII). 

S.Andrzejewski - 02.12.2016r. – Podpisanie aktu notarialnego związanego z przejęciem przez 

gminę gruntu nad Jeziorem Marwicko. Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat, 

bo 3 dni temu była dyskusja na temat budżetu. Jest zaplanowane 400.000zł. na rewitalizację 

tego jeziora. Chciałbym się czegoś dowiedzieć na ten temat. 

J.Obara -  24.11.2016r. – Spotkanie z Wicestarostą Gorzowskim Marcinem Cyganiakiem, 

omówiono zasady dalszej współpracy w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie 

gminy. Proszę o podanie więcej informacji na temat tego spotkania. 

25.11.2016r. – Udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę lubuskiego Władysława 

Dajczaka poświęconej reformie oświaty. Może więcej się dowiemy na ten temat. 

G.Miszkiewicz – Może Pan Wójt powie coś więcej na temat spotkania z zarządem PWiK w 

Gorzowie Wlkp. 

G.Skorupska - 25.11.2016r. – Udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę 

lubuskiego Władysława Dajczaka. Pytam o to, bo wiemy, że zachodzą zmiany w oświacie. 

A.Terlecki – Sprawa podpisania aktu dot. gruntu nad jeziorem Marwicko. Tak, jak Państwa 

informowałem od wielu miesięcy zależy nam na tym żeby w tej kadencji jeszcze ożywić jezioro 

Marwicko. Do 02.12.2016r. nie byliśmy właścicielem żadnych gruntów nad jeziorem 

Marwicko. Jest tam droga dojazdowa, która jest własnością Lasów Państwowych a tereny na 

lewo były do 02.12.2016 r. własnością ANR. 02.12.2016 przejęliśmy aktem notarialnym te 

grunty i od tego momentu gmina stała się właścicielem plaży nad jeziorem Marwicko. W 

przyszłorocznym budżecie, jeżeli Rada przyjmie to zadanie i ten budżet, planujemy rozpoczęcie 

prac nad jeziorem Marwicko, jak obiecaliśmy. Uważam, że to jezioro, to jeden z takich 

elementów, który może Gminę Lubiszyn promować na zewnątrz, że będzie to inwestycja 

skierowana przede wszystkim do naszych mieszkańców, bo brakuje nam takiego kąpieliska na 

terenie gminy, ale myślę, że i z racji tego że jest ono w pobliżu Gorzowa, przyciągać będzie 

również wielu mieszkańców z zewnątrz. 

M.Naczk – Odnośnie tej inwestycji, która się szykuje. Może w międzyczasie zmieniło się też 

coś odnośnie ciszy nad jeziorem Marwicko, bo część naszych mieszkańców skarży się, że 

wszelkiego rodzaju skutery wodne zakłócają możliwość wypoczywania. 

A.Terlecki – Do mnie również spływają głosy mieszkańców z naszej gminy, którzy uskarżają 

się na te niedogodności związane z używaniem sprzętu motorowodnego. I tu również przy 

udziale Rady chcielibyśmy w przyszłym roku przedstawić uchwałę, która będzie zakazywała 

pływania sprzętem motorowodnym na jeziorze Marwicko. Jeżeli rada taka uchwałę przyjmie 

to wprowadzimy zakaz. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z radca prawnym. 

G.Skorupska – Na jaki okres został zawarty ten akt notarialny? 
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A.Terlecki – Przejmujemy tą plażę bezterminowo. Natomiast przejmujemy ja na takich 

zasadach, że w ciągu 10 lat musimy wykazać określone działania na tym gruncie. Jeżeli nie 

wykonamy zaplanowanych prac wtedy działka lub jej równowartość wraca do Agencji 

Nieruchomości Rolnych. 

S.Andrzejewski – Cieszę się bardzo, bo to są również okolice mojej miejscowości Ściechów. 

Pytanie dotyczące rewitalizacji tego jeziora, bo mamy na to zabezpieczone 400.000zl. Czy Pan 

Wójt będzie się opierał przede wszystkim na środkach unijnych? Czy rozpoczęcie prac nad tym 

jeziorem będzie uwarunkowane otrzymaniem dotacji? 

A.Terlecki – Chcielibyśmy to jezioro ożywić i pozyskać dofinansowanie na ten cel w ramach 

Krainy Szlaków Turystycznych. Takie są założenia. Ten projekt wskazaliśmy do Krainy 

Szlaków Turystycznych. Mówiłem państwu, że w tej perspektywie na lata 2015-2020 w Krainie 

Szlaków Turystycznych dla gmin jest przewidziane 215 tys. zł. na całe 5 lat. Więc to nie są już 

te czasy, które były w poprzedniej kadencji, kiedy każda z gmin mogła sięgnąć po znacznie 

większe pieniądze. Między innymi i nasza gmina z tego korzystała w poprzednich latach. W tej 

chwili środki, które tam są przewidziane dla samorządów są znacznie mniejsze i chcielibyśmy 

przeprowadzić to jedno zadanie z dofinansowaniem z KSz.T. Mam nadzieję, że to 

dofinansowanie uda się zdobyć i sprawy jeziora Marwicko poprowadzić w przyszłym roku. 

Jeżeli sytuacja pozwoli to byśmy prace zakończyli w 2017 roku, jeżeli nie to możemy je 

etapować. 

J.Domagała – Panie Wójcie, to znaczy, że Szlaki Turystyczne dają 200.000zl. i to by było 

przeznaczone jedynie na plażę, natomiast już inne projekty by nie mogły do KSz.T wchodzić? 

A.Terlecki – Nie mogą, bo jeżeli w ramach projektów przewidzianych dla każdej z gmin jest 

taki budżet a nie inny to nie możemy w tej chwili wnioskować o 5 zadań po 200.000zł., bo nie 

ma tam dla nas tyle pieniędzy przewidzianych. 

J.Domagała – To znaczy, że przejmujemy tylko od ANR plażę a jeżeli chodzi o Nadleśnictwo 

to nie potrzebujemy tych terenów, bo tam jest droga? Jeżeli chodzi o to jezioro to nie tylko 

mieszkańcy Gminy Lubiszyn korzystają z tego, bo gro ludzi korzysta z miasta Gorzowa Wlkp. 

Według mnie wskazane byłoby zaproponować w ramach współpracy ze Starostwem, bo to też 

dotyczy powiatu i miasta, aby w jakiś sposób partycypowali w kosztach. 

A.Terlecki – Proponować możemy bardzo wiele, natomiast Gorzów ma kąpielisko 

prowadzone przez OSiR nad jeziorem Nierzym. Mieszkańcy Gorzowa korzystają tez z 

kąpieliska w Gminie Kłodawa i jest koleje kąpielisko na Zakanalu. Nie sądzę żeby miasto było 

zainteresowane partycypowaniem w kosztach naszej inwestycji, ale oczywiście korzystamy z 

każdej okazji a więc i na ten temat będziemy rozmawiali z p.Prezydentem. Natomiast nie 

obiecywałbym sobie zbyt wiele po tej rozmowie. Każdy w tej chwili liczy pieniądze i raczej 

inwestuje w swoje tereny. Jeżeli chodzi o drogę dojazdową to jest ona drogą leśną. Wszelkie 

inwestycje tam prowadzone muszą być w porozumieniu z Nadleśnictwem, bo właścicielem 

znacznej części gruntów są Lasy państwowe. Zakładam, że takie porozumienie osiągniemy i na 

satysfakcjonujących warunkach dla gminy i dla Nadleśnictwa tą inwestycję poprowadzimy. 
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G.Skorupska – To jest bardzo dobry pomysł i mieszkańcy na pewno będą się cieszyć, że 

zostanie zagospodarowane to kąpielisko. 

A.Terlecki – Jeżeli uda się ta inwestycje poprowadzić to będzie inwestycja, która trafi do 

szerokiej rzeszy naszych mieszkańców, bo nie każdego w tej chwili stać na to żeby 

wypoczywać w odległych miejscach. Ludzie często szukają miejsca w pobliżu i myślę, że jedno 

takie miejsce w gminie Lubiszyn mogłoby być a jezioro Marwicko jest do tego świetnie 

przystosowane tylko trzeba wykonać infrastrukturę. 

Spotkanie z Wicestarostą Gorzowskim M. Cyganiakiem, podczas którego omówiliśmy zasady 

dalszej współpracy w zakresie remontów dróg na terenie gminy. 

Mówiłem już o tym wielokrotnie, rzeczywiście po 2 latach mamy duże sukcesy, jeżeli chodzi 

o drogi, zarówno drogi gminne jak i drogi powiatowe. Mamy kolejny prezent dla Państwa też 

dotyczący drogi, ale o tym powiem później. Natomiast to jest tak, że pomimo tego, że 

wykonaliśmy bardzo wiele przez te 2 lata, bo mamy drogę dojazdową do Lubna, przebudowę 

Lubiszyna. Jeżeli chodzi o zadania na drogach powiatowych to chcemy wykonać więcej to 

zrozumiałe i tego dotyczyło to spotkanie, bo ja nie zapominam, że przed nami kolejne 2 lata tej 

kadencji i chciałbym jeszcze razem z Powiatem drogi modernizować. Ze swojej strony 

deklaruję pełną współpracę i tego dotyczyło to spotkanie. 

Udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka 

poświęconej reformie oświaty. W tej konferencji uczestniczyła Pani Kurator, dyrektorzy szkół 

z województwa lubuskiego i Pani Minister Edukacji A.Zalewska. Generalnie przedstawiała 

zasady nowej reformy i organizacji szkół. Maja powstać szkoły 8-klasowe. Ciągle czekamy na 

przyjęcie ustawy w tej sprawie przez Sejm. Jak będziemy mieli już przepisy to będziemy 

analizować jak zorganizować oświatę na terenie naszej gminy,. 

Spotkanie z zarządem PWiK w Gorzowie dotyczące możliwości rozbudowy kanalizacji na 

terenie gminy Lubiszyn. W tej chwili PWiK zakończyło dużą inwestycję na terenie Gorzowa i 

gmin ościennych, m.in. również na terenie naszej gminy aczkolwiek ta inwestycja nie dotyczyła 

kanalizacji a jedynie modernizacji sieci wodociągowej w Baczynie i Marwicach. Chcemy nadal 

rozmawiać i współpracować, bo ciągle przypominamy, że na naszym terenie są miejscowości, 

które wymagają skanalizowania. Często też borykamy się z problemem wody. I tego dotyczyło 

to spotkanie. Pojawił się również pomysł żeby miejscowość Wysoką spróbować włączyć z 

kanalizacja do Gorzowa. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, bo w przypadku włączenia 

Wysokiej do Gorzowa cena ścieków dla mieszkańców Wysokiej będzie taka sama jak dla 

mieszkańców Baczyny, Marwic i całego miasta. Natomiast w przypadku próby włączenia 

Wysokiej z kanalizacją do naszej oczyszczalni w Lubiszynie poprzez Tarnów trzeba by 

pamiętać, że wtedy te koszty związane z transportem ścieków, z ich tłoczeniem z Wysokiej do 

Lubiszyna rozkładałby się tylko i wyłącznie na nas, gdzie liczba użytkowników jest znacznie 

mniejsza niż w aglomeracji gorzowskiej. Co jest jeszcze ważne, w ramach tego przedsięwzięcia 

i próby kanalizacji Wysokiej, bo jeszcze w tej chwili zbyt wcześnie by mówić, że to jest 

decyzja, mielibyśmy partnera w postaci PWiK. Należy się spodziewać, że koszty, które 

spoczęłyby w tej sytuacji na gminie byłyby znacznie niższe niż w przypadku prowadzenia 

inwestycji poprzez Tarnów do Lubiszyna, bo wtedy tylko i wyłącznie my musielibyśmy w 
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całości to zadanie sfinansować. To jest pomysł, jeżeli dojdziemy do sensownego porozumienia 

to na pewno państwa o tym poinformuję. 

W.Zwieruho – Podczas spotkania z Wicestarostą rozmawialiście panowie o drogach 

powiatowych. Wspólnie z Sołtysem Lubiszyna zgłaszaliśmy kilkanaście razy, że wjazd na ulicę 

Leśną jest niemożliwy, bo są tam dziury głębokości nawet 0,5 m. Czy na temat tej drogi też 

była rozmowa? 

A.Terlecki – Cały czas to zgłaszamy i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby ze strony 

radnych również taki sygnał poszedł i żeby takie zgłoszenie było.  Również jesteście do tego 

uprawnieni żeby interweniować. Podczas każdej sesji towarzyszy nam Radny powiatu, za co 

bardzo dziękuję, i też jego głos będzie w tej sprawie istotny. Myślę, że warto, aby też o tej 

sprawie przypominał. Mamy sukcesy po 2 latach, jeśli chodzi o drogi powiatowe, natomiast 

sytuacja na tych drogach w naszej gminie jest nadal dramatyczna i nada wymaga poprawy. W 

takim stanie jak ulica leśna są też inne drogi powiatowe. Może nie w tak złym stanie, jak ten 

wjazd, ale są i takie miejsca gdzie rzeczywiście te prace ciągle musiałyby być kontynuowane i 

realizowane. 

S.Andrzejewski – Wrócę jeszcze do spraw dróg i jeziora. Droga powiatowa Wysoka – 

Ściechów. Czy przy rewitalizacji tego jeziora jest taka szansa, ten nabór wniosków, który ma 

być w przyszłym roku na tą drogę gdyby przeszedł, czy to będzie dodatkowy punkt? 

A.Terlecki – Jeżeli chodzi o drogę z Wysokiej do Ściechowa to jest teraz jedno z 

priorytetowych zadań dla mnie, myślę, że zarówno dla gminy i dla nas wszystkich. Każda tego 

typu inwestycja w jakiś sposób uzależniona również od tej drogi jest pewnie punktem, który 

ktoś może przy okazji wziąć pod uwagę ale wcale nie musi. Jezioro Marwicko nie jest 

absolutnie związane z ta inwestycją. Mówiłem Państwu, jaka jest sytuacja, żeby ta inwestycja 

była realizowana potrzeba nie tylko inicjatywy i chęci ze strony gminy. Potrzeba również 

zaangażowania Powiatu. I tu Powiat zapewnia nas, że nada jest zainteresowany tym zadaniem, 

że w przyszłym roku jak będzie nabór, będzie o to zadanie wnioskował. Z mojej strony jest 

pełne wsparcie dla tej inwestycji. 

Do punktu 12 porządku obrad: 

E.Leśniewski – W tym okresie od ostatniej sesji uczestniczyłem w dwóch spotkaniach: 

1) otwarcie drogi w Lubiszynie. To jest kolejny nasz sukces drogowy. Spotkanie z Wojewodą 

i omówienie ewentualnych nowych priorytetów. Trzeba się cieszyć, że tak szybko i sprawnie 

ta modernizacja tej inwestycji drogowej na terenie Lubiszyna poszła. 

2) spotkanie z pracownikami socjalnymi z okazji ich święta gdzie omawialiśmy sprawy 

dotyczące ich pracy, m.in. 500+. 

Mój zastępca S.Andrzejewski uczestniczył w wigilii na terenie Ściechowa organizowanej przez 

GOPS w Lubiszynie oraz Stowarzyszenie SZANSA z Baczyny. 

Do punktu 13 porządku obrad: 
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T.Wereszczyński - Składam interpelacje:   
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To są bardzo ważne sprawy. Rozumiem, plaża Marwicko, jakaś dotacja, coś można zrobić, ale 

na ile to będzie, na miesiąc, jak będzie pogoda? Ludzie w Buszowie nie mają wody nie od dziś 

i to nie trwa 1 rok. Na początku kadencji jedna z mieszkanek zaprosiła mnie do siebie, 

przyniosłem wtedy na sesję butelkę z wodą z jej studni. Żaden z radnych nie odważył się wypić 

tej wody a oni pija ja codziennie. Ta woda śmierdziała. Sesja jest tez po to abyśmy sobie 

niektóre tematy wyjaśniali. Jeżeli ktoś chce mi zadać jakieś pytanie to chętnie odpowiem. 

G.Skorupska – W odniesieniu do kol. Radnego. Kolega ma rację, to są bardzo ważne sprawy 

dla mieszkańców tylko nie można tego porównywać do jeziora. Na pewno Pan Wójt słyszał i 

może, jeżeli da radę to z innego źródła znajdzie środki. Tylko nie możemy tak porównywać coś 

ważniejszego, coś mniej ważnego, bo różne rzeczy potrzebne są dla mieszkańców. Dla nas to 

jest bardzo ważna sprawa, którą kolega poruszył. Nie jest to dla nas obojętne i będziemy 

omawiać tą sprawę. 

T.Wereszczyński – Woda jest życiem. 

G.Skorupska – Chciałabym prosić Pana Radnego Powiatu, ab y podziękował Panu 

Tokarczukowi za współpracę. Nie mam żadnych zastrzeżeń, jesteśmy w kontakcie. Prosiłem 

teraz o przycięcie drzewa koło sklepu i zostało to zrobione. Wcześniej prosiłam o lustro i też 

zostało zrobione. Proszę podziękować za dobrą współpracę. 

S.Andrzejewski – Dzwoniłem do Kierownika RIT-u, ale nie odbierał i nie oddzwonił, więc 

składam wniosek. Wiem, że było kierowane pismo do Starostwa odnośnie przycinki krzaków 

na drodze Wysoka – Ściechów. Tam jest bardzo wąsko i jadąc nawet z małą prędkością nie 

wiadomo kiedy wyskoczy dzik, czy sarna. Takie zdarzenie miało miejsce. Mieszkanka 

Ściechowa jadąc z niewielką prędkością ok. 50 km/h zbiła reflektor, bo nie zdążyła zahamować. 

Wiem, że takie pismo było kierowane do Powiatu. Rozmawiałem o tym z Panem Wójtem. 

Dzwoniłem również do Pana Tokarczuka, ale też dziwnie nie odbierał. 

Dlatego kieruję wniosek do Pana Radnego powiatu, żeby porozmawiał o tym. Nie wiem, jaka 

była odpowiedź na to pismo skierowane przez Urząd Gminy. 

J.Domagała – Pan Tokarczuk wyciął te drzewa przy sklepie, przy drodze powiatowej a kto za 

to zapłacił? 

G.Skorupska – Zgłosiłam się do p. Tokarczuka a kto zapłacił mnie nie interesuje. Ważne, że 

jest zrobione. 

E.Leśniewski – mam dwie sprawy: 

1) W Stawie trwa inwestycja przy kościele. Mówię o tym czwarty raz. Chodzi o wyjazd z 

parkingu przy kościele. Nie miałem okazji spotkać się z kierownikiem. Wydaje mi się, że trzeb 

tam znaleźć jakieś rozwiązanie. Przy cofaniu z parkingu zawadza się o ten podwyższony 

chodnik o 20 cm i nie można z tego parkingu wyjechać. Teraz trwa tam inwestycja i najlepszym 

sposobem jest teraz rozebranie tego chodnika na długości ok. 15 metrów i ponowne ułożenie. 

Ten błąd trzeba naprawić, bo ten chodnik ułożono na nieodpowiedniej wysokości. 
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2) Jadąc od strony Myśliborza są drzewa i krzaki na zakręcie. Jest to droga powiatowa i trzeba 

to wyciąć, bo nie ma dobrej widoczności. To trzeba załatwić. 

Do punktu 14 porządku obrad: 

A.Terlecki – Korzystając z okazji, że gościmy dzisiaj nowego sołtysa wybranego na zebraniu 

wiejskim w Lubiszynie, miło mi powitać Pana Wojciecha Krupieńczyka. 

Jest to Pana pierwsza sesja. Wkracza Pan w połowie kadencji do reprezentantów Gminy. Życzę 

Panu wiele powodzenia, żeby plany, które Pan sobie zakłada były planami zrealizowanymi. 

W moim sprawozdaniu była informacja, że wspólnie otwieraliśmy drogę. Dziękuje radnym, 

którzy mogli w tej uroczystości uczestniczyć. Chodzi o zadanie przebudowy dróg powiatowych 

w Lubiszynie. Warto to podkreślić, że jest to sytuacja bez precedensu, że w ostatnich wielu 

latach gościł w naszej gminie Pan Wojewoda. Myślę, że to dobrze wróży. Cieszę się, że Pan 

Wojewoda zaszczycił nas swoją obecnością. Cieszę się, że w tak miłej atmosferze udało się 

nam otworzyć tą drogę wspólnie z Panem Wojewodą i z Panią Starostą. Wierzę, że to kolejne, 

ale nie ostatnie zadanie, które będziemy wspólnie otwierali. 

Mówiłem wcześniej, że mamy prezent. Prawdopodobnie do świąt nie będziemy się już na sesji 

spotykali, więc chcę dziś o tym powiedzieć. Mamy już pewność, że nasze kolejne zadanie 

drogowe, wniosek składany w tym roku, uzyska dofinansowanie Wojewody i będziemy mieli 

w przyszłym roku realizację przebudowy drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg 

Powiatowych i Gminnych. I tym razem mówimy o ulicy szkolnej w Baczynie. Na to zadanie 

gmina pozyskała od wojewody dofinansowanie w wysokości 50%. Koszt planowanej 

inwestycji tj. 1,3 mln.zł., więc to, co zapewnia nam p. Wojewoda w tej chwili tj. 650.000zł. Po 

wstępnej ocenie wniosku byliśmy na 11 miejscu, co już gwarantowało nam dofinansowanie, 

ale przeanalizowaliśmy tą ocenę. Sądziliśmy, że jest powód do złożenia odwołania i je 

złożyliśmy żeby być absolutnie pewnym, że ta inwestycja zostanie dofinansowana. Nasze 

odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie i teraz jesteśmy na 6 miejscu na 42 wnioski. Więc 

w tej chwili mamy absolutną pewność, że nasz wniosek będzie realizowany. 

Kolejna dobra informacja, średni wóz strażacki, o który tak długo walczymy dla Gminy 

Lubiszyn. Wczoraj ukazał się komunikat, że wniosek, który składał Zarząd Wojewódzki został 

zaopiniowany pozytywnie i dostał dofinansowanie. W przyszłym roku będziemy mogli 

świętować pozyskanie wozu strażackiego dla Gminy Lubiszyn. Dzięki temu poprawi się 

bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

G.Skorupska – Wrócę jeszcze do sprawy T. Wereszczyńskiego. Mieliśmy spotkanie, 

omawialiśmy budżet na 2017 rok, nie doszliśmy do konsensusu, ale proszę Pana Wójta, bo 

jeszcze raz będziemy mieli spotkanie, bo różne były obiekcje, może Pan Wójt wcisnąłby 

jeszcze gdzieś sprawy Brzeźna, bo to jest ważna sprawa z tą wodą tak jak naświetlił nam kolega 

Tomek. 

W.Zwieruho – Chciałbym zabrać głos odnośnie prezentów. Od 6 lat radni i sołtysi składają się 

na paczkę dla potrzebujących, więc może Pan Przewodniczący ogłosi taka zbiórkę. 
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G.Skorupska – Muszę się pochwalić. Pozyskałam sponsorów i rozdałam 60 paczek seniorom 

w Lubnie. 

E.Leśniewski – Stoję na stanowisku żeby budżet był zatwierdzony do końca roku, więc 

ogłaszam termin posiedzenia wspólnej komisji w dniu 28.12.2016r. o godz. 1200 i termin sesji 

na dzień 29.12.2016r. o godz. 1200.  

Chciałbym Państwu złożyć życzenia. Zbliżamy się do najbardziej polskich, najbardziej 

rodzinnych świąt. Życzę Państwu żeby w waszych rodzinnych domach nie zabrakło nikogo 

przy stole. Czasami można sobie wybaczyć różne rzeczy przy wigilijnym stole. Życzę Państwu 

spokoju i wszystkiego dobrego. Zdrowych, spokojnych świąt. 

 

Do punktu 15 porządku obrad: 

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

 

Protokołowała: 

K.Wiśniewska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Eugeniusz Leśniewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


