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Protokół Nr XXIV/2017 

z przebiegu obrad XXIV sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.1200 i zakończyła się o godz.1430 

 

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

Nieobecny: Cz. Wyszowski 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

E.Leśniewski – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia XXIV 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 jednogłośnie przyjęty w niżej 

podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci 

w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

4. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubiszyn. 

7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 r. 

8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lubiszyn. 

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

15. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII sesji. 

16. Interpelacje i wnioski radnych. 
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17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do punktu 3 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn 

publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXIV/165/2017 

Do punktu 4 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

A.Terlecki- Projekt tej uchwały został przygotowany zgodnie z założeniami ustawy dot. 

reformy oświaty. 

J.Obara – Szanowni Państwo, dostaliśmy tak jakby dwa projekty uchwały. Pierwszy projekt 

był dostarczony przez gminę w odpowiednim czasie i okazuje się, że był to dobry pomysł. 

Okazuje się później, że jesteśmy przed faktem dokonanym, bo ja dzisiaj mam dylemat. Z 

drugiego projektu wynika, że poniesiemy jakieś dodatkowe koszty i nikt się tym nie 

przejmuje. Zmusza się nas. Jestem w takiej sytuacji a właściwie wszyscy radni, postawieni 

pod murem. To jest właśnie złe, bo nie mamy wyboru. Uważam, że powinniśmy mieć wybór i 

powinna rada podejmować decyzje, jaki to ma mieć docelowy kształt. Jeszcze na dzisiaj nie 

mamy wyliczonych rzeczywistych kosztów, które będą miały wpływ na zmianę organizacji 

szkół. To mnie boli. Na komisji wstrzymywałem się, ale skoro jestem zmuszony do tego to 

dalej się wstrzymuję. Zagrywa się z nami nie w porządku. Wydawało mi się, że po to były 

stworzone samorządy, po to była stworzona demokracja, że rzeczywiście to my, samorząd 

może podejmować decyzje o tym, czy zamykamy szkołę, czy zmieniamy coś, itd. Dla mnie 

jest to bardzo przykre, że dzisiaj tak stawia się sytuację, stawia się radnych przed murem. 

Wójt ma dobra propozycję, ale ona nie została przyjęta przez Kuratora i zgodnie z ustawą 

tego nie można zrobić. 

J.Domagała – Wrócę do dyskusji, która była na komisji. Dziś był wywiad Pani Kurator w 

radio „Zachód”. Na postawione pytania do Pani Kurator, jak wpływają właśnie te projekty 

uchwał, jak ona to widzi i jak się jej urząd do tego ustosunkowuje? Odpowiadała tak, że w 

zasadzie wszystko jest w porządku, że nie mają większych uwag, że te uchwały są 

podejmowane zgodnie z ich oczekiwaniami. Ale spodziewam się i tego nie ukrywajmy, że tak 

jak wszędzie najpierw projekty się konsultuje i nam się narzuca, jaka ma być treść uchwały. 

Nie było konsultacji społecznych. Nie mogłam się dodzwonić i zapytać jak to wygląda, że tak 
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pięknie te uchwały są przyjmowane przez Kuratora a co do powiedzenia mają włodarze 

poszczególnych gmin, którzy być może inaczej widza sposób rozpoczynania nauki w 2017r. i 

związane z tym koszty. Czy są jakieś możliwości sprzeciwu? Nic tam nie było. Tylko było 

mówione, że projekty nie budziły żadnych wątpliwości a jeżeli to było kilka i tylko strona 

merytoryczna. Mieliśmy rozmowę i z tego wynika, że dzisiaj powinniśmy ten drugi projekt 

przyjąć. Pierwszy, który zakłada minimalne koszty w naszej gminie musimy odłożyć. 

E.Leśniewski - Panie Mecenasie, proszę mi powiedzieć, czy szkoła podstawowa I-VIII może 

być stowarzyszeniem? 

T.Wojcieszyński – Dotychczasowe przepisy przewidywały taka możliwość. Nie potrafię 

powiedzieć w tej chwili, jak jest w nowych przepisach. 

E.Leśniewski – Proszę przygotować to na następną sesję. 

G.Skorupska- Dowiadywałam się, byłam tym zainteresowana, bo u nas w Lubnie jest 

stowarzyszenie i może być szkoła I-IV lub I – VIII. 

E.Leśniewski – Pytanie do Skarbnika Gminy. Pracownik ma 40 godzin w tygodniu, czyli 168 

godzin w miesiącu i od tych godzin odprowadzany jest ZUS. A jeżeli nauczyciel ma 18 

godzin tygodniowo razy 4 to będzie 72 godziny, czy to jest ten sam ZUS, czy pomniejszony? 

B.Pampuchowicz- Ustawa o ubezpieczeniach dla wszystkich mieszkańców tego kraju jest 

taka sama. Nauczyciel na podstawie Karty Nauczyciela ma zmniejszony etat do 18 godzin. 

E.Leśniewski- Konkretnie chodzi mi o ubezpieczenia zdrowotne. 

B.Pampuchowicz- To jest też umowa o pracę i obowiązuje wszystkich, także nauczyciela. 

Składki dla wszystkich są jednakowe, są pochodna od wynagrodzeń. 

T.Wojcieszyński - Wymiar czasu pracy dla nauczyciela tez wynosi 40 godzin, ale w Karcie 

Nauczyciela jest tzw. pensum 18 godzin i to są godziny dydaktyczne. To pensum jest 

oczywiście zróżnicowane, bo np. nauczyciele prowadzący świetlice mają wymiar 26 godzin. 

To jest jednak nieistotne, jeśli chodzi o kwestię składek, bo generalnie system ubezpieczeń 

społecznych przewiduje odprowadzanie składek, jako odpowiedni procent od wysokości 

wynagrodzenia. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIV/166/2017 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Wynik głosowania: - 12 za 

- 2 wstrzymujące się 

 

Do punktu 5 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn. 
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Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXIV/167/2017 

Do punktu 6 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Lubiszyn. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

T.Ciaś – Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Nie było mnie na komisji, nie mogłem 

wyrazić swojej opinii. Na początku uprzedzam, że to nie jest nic osobistego, żeby nie było 

żadnych domysłów. Mam parę pytań do wnioskodawców, bo już z niektórymi z nich 

rozmawiałem, jeżeli chodzi o tą sprawę. Dostałem od nich informacje, że to jest taka sama 

kwota jak poprzedni wójt miał. O dziwo, to jest nieprawda.  To jest kwota wyższa niż 

poprzedni wójt miał. Podwyżka wyniesie 1.015zł., czyli rocznie ok. 20.000zł. Komu 

zabierzemy w budżecie żeby to sfinansować?  Czy to jest w ogóle zapisane w budżecie na 

2017 rok? Nie wiem, czy ktoś z wnioskodawców będzie odpowiadał na to pytanie później, bo 

jeszcze chciałbym się odnieść do paru rzeczy, które tutaj są wymienione.  

Jako mieszkaniec Baczyny, to jest dzięki staraniom Wójta, ok. Bardzo dobrze, że Wójt też 

przyłożył do tego rękę, jeśli chodzi o ul. Pyrzycką, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, co 

zrobili mieszkańcy. Z Panem Pilczukiem w roli głównej, który jak mi osobiście mówił, co 

miesiąc wysyłał listy z podpisami mieszkańców do Miasta w sprawie tej drogi. Wiadomo, że 

Wójt to jest władza i reprezentuje nas, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to nie tylko wójt, ale 

również dzięki mieszkańcom. 

Jeśli chodzi o autorski projekt zorganizowania zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, chcę 

powiedzieć, że ta sprawa była już na końcu poprzedniej kadencji, były już pierwsze rozmowy 

prowadzone. Chwała, że Wójt podjął tą pałeczkę i podpisał umowę. To samo z koszykówką, 

sportami walki i programem „Umiem pływać”.  

Powstały nowe boiska sportowe. Jeszcze nie powstały. Mam nadzieję, że wnioskodawcy 

odniosą się do tego. 

Osobiście, bez żadnych prywatnych zastrzeżeń, będę się wstrzymywał, ponieważ podwyżka o 

11,50% do tego, co było i to jest większa kwota niż poprzedni Wójt miał, a nie chcieliśmy dać 

podwyżki np. sołtysom. W ogóle nie było żadnego tematu podjętego ani od strony Wójta, ani 

od strony części radnych. Wójt reprezentuje nas na zewnątrz, jest „najważniejszą” osobą w 

gminie, ale ta czarna robotę wykonują sołtysi i dzięki ich zaangażowaniu i mam nadzieję, że 

Wójt wraz z radą, a raczej radni pochylą się nad podwyżkami dla sołtysów. Kolejny raz 

wprowadzimy projekt, może w przyszłym miesiącu z prośba o rozpatrzenie. 

Co do dbałości przez Wójta o imprezy wspomagające funkcjonowanie Lubuskie 

Miodobranie, itd. to jest standardowo. Jeżeli chodzi o Lubuskie Miodobranie to o 50% więcej 

zapłaciliśmy niż w ubiegłym roku. Z 80.000zl. zrobiło się 120.000zł. jak mówimy o 

gospodarności. 
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Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Według mnie, stypendium we wrześniu to jest zła 

rzecz i to już wcześniej wskazywałem, że takie rzeczy powinny być robione przed wakacjami. 

Formuła przyznawania stypendium. Chciałbym się tez dowiedzieć, jaki był koszt, bo z tego, 

co ze zdjęć widziałem prowadziła to Jakaś firma zewnętrzna. Nie jestem pewien, dlatego też 

prosiłbym o wyjaśnienie tego. 

W związku z tym, że obowiązki wójta, które są zapisane w statucie według mnie nie powinny 

dać tej podwyżki. Osobiście, nie prywatnie, pod względem merytorycznym będę się 

wstrzymywał od podwyżki, ale powiem tak, wspieranie nowych sportowych i kulturalnych 

projektów Święto Baczyńskiej Szarlotki i Turniej Siatkówki, za to plus. 

M.Naczk – Panie Przewodniczący! Panie Wójcie! Szanowni Państwo! Poczułem się 

wyzwany przez Pana Tomka do odpowiedzi, jako że jestem jednym z wnioskodawców tego 

projektu uchwały i szczerze mówiąc w tym, o czym mówił Pan Tomek, nie widzę takich 

dużych wątpliwości. To są wątpliwości, poza kwestią finansowania, dotyczące bardziej 

interpretacji pewnych zwrotów, które zostały tutaj zawarte niż samych faktów, które są w 

mojej ocenie nie do podważenia, jeżeli chodzi o działalność Wójta. I w tym zakresie to nie 

budzi specjalnych zastrzeżeń. Natomiast wszystko jest w życiu relatywne. Specjalnie wziąłem 

coś, nad czym będziemy głosować później, ale już teraz chciałbym na to spojrzeć. 

Mianowicie, jeśli porównamy wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Lubiszyn, jakie jest 

proponowane w projekcie niniejszej uchwały to jest 5.500zł. i porównamy to do pracy, 

oczywiście niczego nie ujmując, nauczyciela dyplomowanego, który według tego 

sprawozdania, które otrzymaliśmy zarabia 5.000zł., to ten relatywizm mówi mi, że albo 

nauczyciel zarabia horrendalnie wysoko, a zajmuję się kształceniem kadry nauczycielskiej i 

wiem, o czym mówię. Wiem, czym ci ludzie się zajmują i wiem, jaki nakład pracy w ich 

obowiązku jest, o tym także dzisiaj wspominał Pan Przewodniczący. Faktycznie 18 godzin 

pensum tygodniowo to nie jest bardzo duże obłożenie pracą. Zarówno z systematycznie 

przedstawianych sprawozdań przez Wójta oraz informacji, jakie sam od niego uzyskuję 

widzę, że ten wymiar pracy jest zdecydowanie wyższy a wynagrodzenie zaledwie o 500 zł. 

wyższe. Oczywiście dochodzi wiele innych dodatków zarówno w jednym jak i w drugim 

przypadku. Jak widzicie Państwo, wszystko jest rzeczą relatywną. Dodam tylko tyle, że 

wójtowie ościennych gmin mają to wynagrodzenie wyższe niż nasz wójt a nie uważam, żeby 

praca naszego wójta była w czymś gorsza. Wręcz przeciwnie, oczywiście relatywnie 

porównując stosunek wielkości do zadań inwestycyjnych, jakie zostały wykonane, uważam, 

że w naszym wypadku wygląda to lepiej. 

J.Obara – Proszę państwa, nie będę odnosił się do uzasadnienia. Każdy ma prawo napisać, 

co uważa, jeżeli to są fakty, bardzo dobrze, cieszę się, itd., ale chciałbym przypomnieć Statut 

Gminy Lubiszyn, jeżeli chodzi o obwiązki wójta, bo coś z czegoś wynika, za coś się płaci Do 

zadań wójta należy w szczególności:  

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 

3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 

4) wykonywanie budżetu, 

5) zatrudnianie, itd., itd. 
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Tylko na marginesie pokazuję, że tak naprawdę obowiązki wójta są wykonywane. I tak jak 

widzimy uchwały są przygotowywane w różnym stopniu. Oczywiście sprawa dwóch lat 

według mnie też nie określa na dziś żeby dawać podwyżkę dla wójta. A wiecie Państwo, 

dlaczego? Te wszystkie zadania, które zostały wykonane do tej pory to są kontynuacje 

pewnych myśli poprzedniego wójta i są nowe zadania, tzw. droga w Kozinach, jest droga 

lubiszyńska. To były kontynuacje, zamysły poprzedniej rady i wójta. Bardzo mnie też martwi 

to, że w poprzednim roku podwyżki były w Urzędzie Gminy, były dawane pracownikom, itd. 

Jak część radnych zaproponowała podwyżkę dla sołtysów to niestety odbiło się czkawką, nie 

została podjęta żadna decyzja w tej sprawie i troszeczkę mnie to martwi, bo sołtys jest 

ostatnim łącznikiem między społeczeństwem lokalnym a gminą. 

 

Proszę Państwa, ten budżet na ten rok jest wyzwaniem dla Wójta. Zwróćcie uwagę 

7.600.000zł. na inwestycje. Co się dowiedziałem jest też pozytywne, że wreszcie Pan Wójt 

przymierza się do kanalizacji Wysokiej. Brawo! I dopiero po tym roku mogę powiedzieć 

więcej a dzisiaj mówię, że wstrzymuję się, jeśli chodzi o podwyżkę dla wójta. 

Jaka to będzie faktycznie podwyżka brutto? 

B.Pampuchowicz- Kontynuując nasze rozważania z komisji, chcę Państwu przypomnieć, że 

rzeczywiście to wynagrodzenie jest bardzo zbliżone i wynosić będzie tak jak to jest 

przedstawione w uchwale. W konsekwencji kwota wynagrodzenia brutto to 10.845zł. z 

uwzględnieniem dodatku stażowego. 9.855zł. jest to skutek podwyżki w nowej uchwale. 

Poprzednie wynagrodzenie przytaczane przez Pana Tomasza Ciasia wynosiło 9.490zł. Budżet 

jest przygotowany na ten wydatek. 

M.Naczk - Szanowni Państwo! W odniesieniu do tego, co powiedział mój szanowny kolega 

radny, znane nam są dokładnie wszystkie zapisy, jeśli chodzi o obowiązki wójta. Natomiast 

pamiętajcie Szanowni Państwo o jednej rzeczy, że każdy z nas ma w życiu pewne obowiązki, 

ale to jak je wykonujemy to nas różnicuje. Ja też mam w ramach swoich obowiązków 

wykonywania pracy nauczyciela akademickiego prowadzenie wykładów. Natomiast to jak je 

poprowadzę to jest zupełnie inna kwestia. Czy ktoś z tego jest zadowolony, czy nie to jest 

zupełnie coś innego. Więc tutaj zwracam uwagę na to rzetelne podejście do funkcji, bo wójt 

doskonale wie, czym ma się zajmować i się tym zajmuje, więc to jest ta bardzo zasadnicza 

różnica i ja ją dostrzegam i dlatego jestem jak najbardziej za. 

A.Terlecki – Drodzy Państwo, niezręcznie być adwokatem w swojej sprawie. Na początku 

nie chciałem zabierać głosu. Natomiast jak padają tego typu argumenty to musze na nie 

odpowiedzieć. Mówienie w tej chwili, że jedna, czy druga rzecz została zrealizowana, bo to 

był zamysł poprzednika a ja to tylko realizuję, to jest duża nieuczciwość w stosunku do mnie. 

Tak mówić nie możemy. Jedyna rzeczą, którą można by do tych inwestycji zaliczyć i o tym 

wspominam od samego początku to jest modernizacja oczyszczalni ścieków, gdzie 

rzeczywiście poprzednicy złożyli wniosek, natomiast nam przyszło ten wniosek w bardzo 

trudnych warunkach zrealizować. I cieszę się bardzo, że dzięki postawie moich pracowników 

udało się to zrobić w ciągu 6 miesięcy. I tu rzeczywiście zasługi poprzednika w tej kwestii są 

niepodważalne, o czym od samego początku mówiłem. Natomiast mówienie, że dzisiaj 
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sukcesy, które Gmina Lubiszyn odnosi i rok poprzedni jest tego świetnym przykładem, bo 

takiego bumu inwestycyjnego na drogach naszej gminy nie było nigdy. To, że w tej chwili 

mamy kolejne zadania, rozumiem, sukces ma wielu ojców a porażka jest sierotą. Tylko z 

przypinaniem medali do tych sukcesów proponuję bardzo ostrożnie, bo jak obejmowałem 

gminę to tematu modernizacji drogi do Lubna nie było. Jeżeli chodzi o przebudowę 

Lubiszyna też tego tematu nie było, nie było żadnych gwarancji. Jeżeli chodzi o drogę w 

Marwicach to w ogóle temat nie był planowany. Droga w Kozinach, nie chcę wracać do tej 

sprawy, ale jak mnie ktoś zmusza to przypomnę. Poprzednie władze złożyły wniosek na 

dofinansowanie tej drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i Gminnych i 

ten wniosek został oceniony na 32 miejscu na 34 wnioski. Po roku złożyliśmy ten sam 

wniosek, na tą samą drogę i został oceniony na 11 miejscu i dostał dofinansowanie. Więc 

mówienie w tej chwili, że tylko kontynuuję a tak właściwie niewiele od siebie proponuję to 

jest co najmniej nieuczciwe wobec mnie. I proszę, Drodzy Państwo, o chociaż odrobinę 

ludzkiej uczciwości. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIV/168/2017 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Lubiszyn. 

Wynik głosowania: - 12 za 

- 2 wstrzymujące się 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach od godz. 1245- do godz. 1255. 

Do punktu 7 porządku obrad: 

Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 r. 

 

Do punktu 8 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2017 rok. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXIV/169/2017 

Do punktu 9 porządku obrad:  

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

Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXIV/170/2017 

Do punktu 10 porządku obrad:  

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

Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 
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T.Ciaś- Prosiłbym o podanie szczegółów dotyczących tej drogi: długość, szerokość? Czy 

kwota 300.000zl. jest na całość, czy pół na pół? 

A.Terlecki – Zadanie zostało zaplanowane w budżecie Powiatu, który przeznacza na to 

300.000zl.. W tej chwili Powiat chce zlecić przygotowanie dokumentacji i po jej otrzymaniu 

będziemy znać więcej szczegółów. Na pewno trzeba tam poprawić pobocza. Ten odcinek jest 

bardzo długi i na pewno na całą drogę nie wystarczy.  Zakres prac zostanie zaplanowany po 

otrzymaniu dokumentacji. 

E.Leśniewski – Wydaje się, że lepiej zrobić 1 kilometr, ale nalewkę z poboczem żeby to miało 

jakiś efekt. Proszę to przeanalizować. 

A.Terlecki – Na pewno będzie głęboka analiza i po stronie Powiatu i po stronie Gminy. 

Pamiętajmy, że na to zadanie mamy 600.000zl.. Nie mówię, że to jest zły pomysł, ale może się 

okazać, że nie wystarczy nam nawet na 1 km, aby w ten sposób to zrobić. Mamy przykład drogi 

do Lubna, gdzie 700 metrów mniej więcej tyle kosztowało. Na pewno będziemy do tego 

podchodzić bardzo rozsądnie. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXIV/171/2017 

Do punktu 11 porządku obrad:  

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

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXIV/172/2017 

Do punktu 12 porządku obrad:  

Rada Gminy zapoznała się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubiszyn. 

Do punktu 13 porządku obrad:  

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami  

okres 29.12.2016r. (sesja XXIII) – 17.02.2017r. (sesja XXIV) 

 

04.01.2016r. – Udział w posiedzeniu wojewódzkiego i powiatowego sztabu kryzysowego w 

związku z chorobą ptasiej grypy. 

05.01.2017r. – Wizyta w Briesen, gdzie omówiono szczegóły dotyczące wspólnego wniosku 

na boiska sportowe w ramach środków EWT.  

16.01.2017r. - Spotkanie z dyrektorami szkół, omówienie zmian związanych z reformą 

oświaty.  

18.01.2017r. – Posiedzenie zarządu związku celowego gmin MG 6. 

19.01.2017r. – Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Bogdaniec, omówienie zasad 

współpracy. 
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19.01.2017r. – Spotkanie z księżmi proboszczami parafii w Lubnie oraz Baczynie, omówienie 

szczegółów związanych z wnioskiem na dofinansowanie remontów zabytkowych świątyń na 

terenie gminy Lubiszyn. 

19.01.2017r. – Spotkanie ze Starostą Gorzowskim Panią Małgorzata Domagała, omówiono 

zasady dalszej współpracy w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie gminy. 

20.01.2017r. - Spotkanie z księdzem proboszczem parafii w Lubiszynie, omówienie 

szczegółów związanych z wnioskiem na dofinansowanie remontów zabytkowych świątyń na 

terenie gminy Lubiszyn. 

21.01.2017r. – Udział w spotkaniu opłatkowym koła pszczelarzy Lubiszyn. 

23.01.2017r. – Udział w konferencji organizowanej przez Wojewodę Lubuskiego i 

Lubuskiego Kuratora Oświaty poświęconej reformie oświaty.   

23.01.2017r. - Spotkanie zorganizowane przez Starostę gorzowskiego z hodowcami drobiu 

dotyczące choroby ptasiej grypy. 

24.01.2017r. – Udział w konferencji podsumowującej pracę policji w 2016r. na terenie 

powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wlkp.  

27.01.2017r. - Udział w uroczystej gali zorganizowanej w Lubiszynie z okazji 50-lecia 

pożycia par małżeńskich z terenu gminy. 

28.01.2017r. – Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie. 

30.01.2017r. - Spotkanie z dyrektorami szkół, omówienie zmian związanych z reformą 

oświaty. 

31.01.2017r. – Spotkanie z przedstawicielami firmy planującej inwestycje energetyczne na 

terenie gminy Lubiszyn, modernizacja linii wysokiego napięcia oraz budowa węzła 

redukcyjnego. 

01.02.2017r. – Spotkanie z zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Gorzowie Wlkp., gdzie omówiono możliwość wspólnej inwestycji kanalizacyjnej w 

miejscowości Wysoka. 

08.02.2017r. – Wizyta w Zielonej Górze w departamencie PROW gdzie podpisano aneks do 

umowy na dofinansowanie zadania przebudowa drogi w miejscowości Marwice. 

08.02.2017r. - Spotkanie z zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Gorzowie Wlkp., gdzie omówiono możliwość wspólnej inwestycji kanalizacyjnej w 

miejscowości Wysoka. 

09.02.2017r. – Wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej Briesen, podczas spotkania 

omówiono kalendarz wspólnych imprez w roku 2017r. 

10.02.2017r. – Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w Gorzowie Wlkp., omówiono 

zasady współpracy i poprawy bezpieczeństwa w gminie.  

10.02.2017r. – Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. poświęcone wnioskowi o 

dofinansowanie remontów zabytkowych świątyń na terenie powiatu i miasta Gorzowa Wlkp. 

14.02.2017r. – Spotkanie z Lubuskim Kuratorem Oświaty, omówiono szczegóły planowanej 

sieci szkół na terenie gminy Lubiszyn. 

14.02.2017r. - Spotkanie ze Starostą Gorzowskim Panią Małgorzata Domagała, omówiono 

zasady dalszej współpracy w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie gminy. 

14.02.2017r. – Spotkanie z Dyrektorem Biura Wojewody Lubuskiego Waldemarem Gredka 

poświęcone dezynfekcji ściółki pochodzącej z ferm zakażonych choroba ptasiej grypy. 

15.02.2017r. - Posiedzenie zarządu związku celowego gmin MG 6. 
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15.02.2017r. – Udział w posiedzeniu Rady Gminy Lubiszyn 

 

W.Zwieruho – 19 i 20.01.2017r. – Spotkanie z księżmi proboszczami parafii w Lubnie, 

Baczynie i Lubiszynie, omówienie szczegółów związanych z wnioskiem na dofinansowanie 

remontów zabytkowych świątyń na terenie gminy Lubiszyn. Czy możemy prosić o jakieś 

szczegóły?  

A.Terlecki – Szanowni Państwo! W końcu ubiegłego roku został złożony projekt na 

dofinansowanie remontów świątyń na terenie Powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzowa do 

marszałka Województwa Lubuskiego i projekt ten obejmuje świątynie zabytkowe pod 

nadzorem Konserwatora Zabytków. Między innymi na naszym terenie są 3 takie świątynie: w 

Lubnie, w Marwicach i w Tarnowie, które zostały w tym wniosku zaplanowane do remontu. 

Spotkaliśmy się z księżmi żeby omówić szczegóły związane z tymi remontami. Cieszę się 

bardzo, że do tych spotkań doszło, że skończyły się one owocnymi ustaleniami. W tej chwili 

już wiemy, że na te 3 świątynie będzie składany wniosek, jeżeli chodzi o remont. Wszystko 

wskazuje na to, że wnioskodawca będzie Kuria Zielonogórsko – Gorzowska. Natomiast, co 

jest dla nas bardzo istotne jest duża szansa, aby uzyskać to dofinansowanie na remont tych 3 

kościołów. Gmina ze swojej strony zapewniła pełne wsparcie. Przy tej okazji chciałbym 

podziękować Panu Krzysztofowi Łukaszczukowi – Kierownikowi RIT, który mocno się w to 

zaangażował. Dzięki wspólnym staraniom udało się przygotować dokumentację w bardzo 

krótkim czasie. 

S.Andrzejewski – 05.01.2017r. - Wizyta w Briesen, gdzie omówiono szczegóły dotyczące 

wspólnego wniosku na boiska sportowe w ramach środków EWT.   

Czy można więcej się dowiedzieć na ten temat, czy będą składane wnioski? 

19.01.2017r. – Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Bogdaniec, omówienie zasad 

współpracy. Chciałbym się dowiedzieć, jakiej współpracy to dotyczy? 

19.01.2017r. – Spotkanie ze Starostą Gorzowskim Panią Małgorzata Domagała, omówiono 

zasady dalszej współpracy w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie gminy. 

Widać, że ta współpraca jest, ale czy są jeszcze jakieś plany? 

A.Terlecki – Wizyta w Briesen. Sygnalizowałem, że rozmawiamy z partnerem niemieckim o 

tym żeby z naszej od lat świetnej współpracy pomiędzy naszymi mieszkańcami, 

stowarzyszeniami pojawiły się też jakieś korzyści inwestycyjne. Udało się wspólnie 

przygotować wniosek, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Briesen. Wniosek został już 

złożony. To spotkanie dotyczyło domówienia szczegółów. Wniosek zakłada współpracę 

pomiędzy naszymi gminami i budowę 3 boisk. Jednego boiska sportowego przy szkole w 

Briesen i 2 boisk na terenie Gminy Lubiszyn. Przy czym jeden kompleks jest planowany w 

Ściechowie i to jest szerszy zakres zadania na wartość 700.000zł.. Drugie mniejsze boisko 

planowane jest przy szkole w Lubiszynie i tu wartość tego przedsięwzięcia opiewa na ok. 

500.000zł. Jeżeli wniosek zyska akceptację to jeszcze w tym roku chcielibyśmy realizować to 

mniejsze boisko w Lubiszynie a boisko w Ściechowie byłoby realizowane w przyszłym roku. 

Wierzę, że to się uda i będziemy mieli kolejny sukces. 
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Spotkanie z Panią Starostą, jak wiele naszych spotkań dotyczyło znów współpracy na 

drogach. Pod koniec ubiegłego roku wystosowaliśmy wniosek do Starostwa, gdzie 

zaproponowaliśmy chęć partycypacji w kosztach kolejnych zadań. M.in. mówiliśmy o 

zadaniu, na które Państwo dziś przeznaczyliście środki, czyli o 300.000zl.  na drogę w 

Ściechowie. Mówiliśmy również o innych drogach: z Lubiszyna w kierunku Mystek, która 

wymaga poprawy. Mówiliśmy również o krótkim odcinku jednak bardzo istotnym dla 

mieszkańców Tarnowa, od skrzyżowania w kierunku cmentarza, przynajmniej do granic 

miejscowości chcielibyśmy z powiatem ten odcinek poprawić. Rozmawialiśmy również o 

drodze w kierunku Brzeźna i o tym krótkim odcinku bruku. Te rozmowy się toczą, natomiast 

na tą chwilę, z czego bardzo się cieszę, będziemy w tym roku również z Powiatem realizowali 

zadanie na Ściechowie. To również jest nasz sukces, bo trzeba pamiętać, że w poprzednim 

roku to w naszej gminie były realizowane 2 zadania z dofinansowaniem i tylko w naszej 

gminie zrobiliśmy 2 drogi powiatowe w ramach Programu Przebudowy Dróg Powiatowych i 

Gminnych i nigdzie Powiat takiego zadania w ubiegłym roku nie robił. Teraz już inni stoją w 

kolejce a mimo wszystko udało się i to zadanie będzie robione.  

Bardzo ciekawa sprawa się pojawia, o czym sygnalizowałem. Są duże szanse na 

skanalizowanie miejscowości Wysoka na zupełnie innych zasadach niż wcześniej było to 

planowane. Jeżeli to się uda to będzie nasz ogromny sukces, bo to wydaje się realne, jeżeli 

chodzi o budżet gminy. Jeżeli dojdziemy do porozumienia z PWiK i przekonamy ich do 

zaangażowania w to zadanie to mając tak poważnego partnera możemy liczyć na to, że 

częściowo podzielimy się kosztami i wtedy to zadanie dla nas może być do zrealizowania, 

jeżeli chodzi o nasze możliwości finansowe. Przy tej okazji też chcielibyśmy rozwiązać 

kwestię wody w dwóch miejscowościach: Lubno i Wysoka. Jeżeli te rozmowy dobiegną do 

szczęśliwego końca to też i te sprawy uda się nam uporządkować. Myślę, że to bardzo istotny 

krok i sprawa strategiczna dla gminy na najbliższe lata. Nie ma jeszcze decyzji, ale jak będą 

konkrety to będę Państwa o nich informował. 

Spotkanie z Nadleśniczym dotyczyło zwrotu nadpłaty podatku za ubiegłe lata. 

Rozmawialiśmy, jak ta kwestię rozwiązać. Oczywiście rozmawialiśmy również wstępnie o 

realizacji inwestycji nad jeziorem Marwicko i współpracy w tym zakresie. 

W.Zwieruho – Czy podczas spotkań z Panią Starostą była mowa o ul. Leśnej w Lubiszynie? 

A.Terlecki – Ten temat nie był poruszany aczkolwiek wielokrotnie zgłaszałem temat ul. 

Leśnej do Powiatu. Trzeba pamiętać, że w Powiecie oprócz Gminy Lubiszyn jest 6 innych 

gmin i one również proszą o realizację zadań na swoim terenie. Z mojej strony jest deklaracja 

i chęć współpracy. Jeśli tylko będzie wola powiatu to będę Państwa przekonywał abyśmy 

poszukali możliwości sfinansowania kolejnego zadania. To samo dotyczy wszystkich dróg 

powiatowych. Wiem, że po tych 4 latach będziemy mieli znaczny postęp, jeżeli chodzi o stan 

dróg powiatowych, ale też wiem, że to nie wystarczy, że potrzeby na drogach powiatowych 

na terenie naszej gminy są tak duże, że trzeba będzie kolejnych lat żeby ten stan poprawić, ale 

wierzę, że to się uda. 

Do punktu 14 porządku obrad: 
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E.Leśniewski – Uczestniczyłem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Chciałbym 

podziękować Pani Grażynie i Panu Wojtkowi za to, co robią, bo gra jest warta świeczki.  Jest 

to wspaniała impreza a przede wszystkim zbieramy pieniądze dla naszych chorych dzieci, 

rodziców i za to chciałbym podziękować, że macie tyle sił żeby to prowadzić. 

Uczestniczyłem w Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie Jest to cykliczna 

impreza i dobrze, że nasze dzieci podtrzymują tradycje śpiewania kolęd. 

Do punktu 15 porządku obrad: 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXI sesji. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXII sesji. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXIII sesji. 

Do punktu 16 porządku obrad: 

T.Wereszczyński – Mam interpelację dotycząca placów zabaw (stanowi załącznik do 

protokołu) 

 

Były przejazd kolejowy na drodze nr 130 w m. Wysoka. Są tam postawione bariery, ale nie na 

całości. W newralgicznym punkcie, czyli na samej górze tego przejazdu brakuje tego. 

Praktycznie codziennie poruszam się tą drogą i przy takich warunkach, jakie panują tej zimy 

zauważyłem, że tam niejednokrotnie dochodziło do incydentów, ślady hamowania w stronę 

barier. Widać, że te bariery na samym szczycie są uszkodzone. Proponuję połączyć to w jedną 

całość to zwiększy bezpieczeństwo, bo to jest jednak wzniesienie, pozostawione tory i zakręt. 

Następna sprawa, którą chciałbym poruszyć wynikła już w tamtym roku. Od sklepu w lewą 

stronę pierwszy przepust w Brzeźnie. Była tam dziura, ona była sygnalizowana. Została 

doraźnie zasypana, ale teraz mieszkańcy mi zgłaszają, że ten przepust przestał istnieć. Z 

jednej strony woda jest spiętrzona, mieszkańcy maja wodę w piwnicy. Z drugiej strony jest 

ładnie, bo woda odpływa. Nie wiem, w jakim stopniu to uszkodzenie mogło zdegradować ten 

otwór na tym przepuście, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest nasza droga i od tego 

przepustu dla 18 gospodarstw za nim jedyna drogą, którą można tam dojechać. Chciałbym 

zauważyć, że w jednym z tych gospodarstw w ostatnich dniach był pożar i gdyby sytuacja się 

powtórzyła będzie problem z dojazdem straży. Trzeba byłoby zlecić komuś, aby sprawdził, 

jaki jest stan tego przepustu. Jeżeli dojdzie do zamknięcia tego przepustu, dołączając tą drogę 

i ten przepust, który jest już wyłączony to się robi trochę nieciekawie. 

S.Andrzejewski – Mam 2 sprawy do Radnego Powiatu Gorzowskiego pana R.Końca. 

Chciałbym, aby pan miał na myśli wniosek, który był już kierowany do Pana Tokarczuka. 

Zwracam się też z wnioskiem do Kierownika RIT w sprawie drogi z Wysokiej do Ściechowa. 

Są tam nawisy drzewne. Wiem, że było już kierowane pismo z Gminy. Mam tez obietnicę od 

Pana Tokarczuka, że jest po rozmowach z Nadleśnictwem, że te nawisy będą usuwane do 

końca lutego. Chciałbym żeby przypilnować tą sprawę i żeby od naszego Radnego 



13 
 

Powiatowego padło w tej sprawie słowo na sesji. To jest bardzo ważne, bo przyjdzie okres, 

kiedy drzewa będą kwitły i znowu trzeba będzie czekać do października. 

Rozmawiałem już z Kol. Andrzejem odnośnie bobrów, które gnieżdżą się na kanale, który 

przepływa przez Ściechów Kretkowo. Też bym tu prosił Pana Kierownika o interwencję, bo 

ta woda się spiętrza na odcinku tam gdzie była budowana nasza droga i tam jest mostek. On 

nie jest remontowany i właśnie na tym odcinku jest spiętrzona woda. Widziałem osobiście 3 

tamy zrobione przez bobry. Chciałbym, aby Pan Kierownik skontaktował się z Zarządem 

Melioracji odnośnie likwidacji tych tam. 

T.Ciaś – Mam 2 pytania do Wójta. Jeszcze raz podkreślę, nie prywatne, ale pochodne 

odnośnie dzisiejszej uchwały o wynagrodzeniu i efektywności pracy wójta. 

Po raz kolejny będę pytał Wójta o pracę w firmie Orange. Oczywiście, jak każdy, wójt może 

pracować. Jednakże zdziwiło mnie bardzo w oświadczeniu majątkowym, że najpierw była 

wpisana pełna kwota, czyli ok. 80.000zl. jako nagroda a teraz jest, jako premia. Według mnie, 

może się mylę, premia jest przyznawana za wykonanie jakiejś pracy. Teraz mam pytanie, czy 

Wójt dalej świadczy usługi dla firmy Orange? Jeżeli świadczy, to nie jest złe. I czy w 

zeznaniu za 2016 r. również pojawi się jakaś kwota?  

Chodzi o windę w Baczynie. Czy zagrożone jest dofinansowanie? Bo z tego, co się orientuję, 

dochodzą do mnie słuchy, że mogą być problemy i będziemy musieli oddać dofinansowanie, 

dlatego pytam, czy jest zagrożenie? Nie wiem, do kiedy jest umowa na realizację?  Nie wiem, 

czy jest już zakończone? Czy dofinansowanie jest zagrożone? 

A.Terlecki – Nie świadczę usług dla firmy Orange. Natomiast oświadczenie majątkowe 

zostanie opublikowane w odpowiednim czasie.  

Nie ma żadnego zagrożenie, jeśli chodzi o dofinansowanie windy w Baczynie. Były 

zastrzeżenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale to już zostało uzupełnione. 

Dofinansowanie wpłynęło zgodnie z umową. 

A.Bogusz – Kanał Mystki. Pisaliśmy o tym 2 lata temu. Dostaliśmy odpowiedź, że będą 

czyścić, nic nie zrobili, potem, że w kolejnym roku i w końcu się doczekaliśmy, przyjechali 

czyścić. Trochę hakami powyciągali, ale nawet nie doszli do końca. Nie wiem, czy zima ich 

wystraszyła, czy tylko tyle mieli wyczyścić? Byłem tam, porobiłem zdjęcia, pozostało 500 m 

do końca. Jak była Pani Mariola to mogłem zawsze się dowiedzieć, jaki był zakres tych prac. 

Chciałbym się dowiedzieć, co tam miało być zrobione i za ile? 

Znak drogowy „Uwaga zwierzęta gospodarskie”. Rolnik mi to zgłasza, bo ma blisko 

gospodarstwo i krówki mogą wychodzić na drogę i przydałby się tam znak. Jest to droga w 

Mystkach w kierunku Dolska. 

W Mystkach rolnik zgłaszał do wykarczowania drogę gminną dojazdową do pól. Zgłaszał 

chęć wykarczowania we własnym zakresie i czeka na odpowiedź. 
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J.Obara – Mam pytanie odnośnie windy. Bardzo mnie martwi awaryjność tej windy. Koszt 

tej windy 225.000zł. to jest dla mnie potężna kwota. Niedawno została oddana a jest bardzo 

duża awaryjność. Nie wiem, kto odebrał to wszystko, bo przy -10oC przy wietrze północno-

zachodnim akurat się załapuje ten otwór jak się z windy wysiada i tam jest bardzo duża 

nieszczelność miedzy windą a ścianą. Czy tego nie idzie uszczelnić? To jest problem. 

Panie Wójcie, sprawa ptasiej grypy. Nie wiem, na jakim to jest etapie, jeśli chodzi o 

zagrożenie na terenie Gminy Lubiszyn? Czy te ogniska się wygaszają, czy dalej się coś złego 

dzieje? 

A.Terlecki – Jeśli chodzi o sprawę windy to usterki, które wynikły w czasie użytkowania 

zgłoszone zostały do producenta. 24 lutego ma przyjechać serwis z Warszawy i ma się w tej 

sprawie wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o koszty tej windy to one takie rzeczywiście są. Było w 

tej sprawie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Kosztorys na to zadanie był jeszcze 

wyższy. Warto przy tej okazji powiedzieć o zasadności tej inwestycji. Przypominam, że 

celem nie była winda sama w sobie tylko to był krok do czegoś więcej. A mianowicie krok do 

zorganizowania u góry sali wiejskiej za przystępne dla Gminy pieniądze. Sali w budynku, 

który jest całorocznie ogrzewany. To też jest ogromna zaleta tego budynku. Pamiętam 

również takie propozycje żebyśmy budowali salę wiejską na innej działce na obrzeżach 

Baczyny. Natomiast koszty tego przedsięwzięcia byłyby znacznie wyższe. Trzeba pamiętać o 

tym, że do tej inwestycji w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Na tej działce nie ma mediów. 

Jest jeszcze bardzo istotna kwestia a mianowicie ta sala nie byłaby w zimie ogrzewana a 

gdyby miała być ogrzewana to koszty tego ogrzewania byłyby niewspółmiernie wyższe do 

tego co mamy w tej chwili nad przedszkolem. Więc ta winda jest krokiem do osiągnięcia 

określonego celu. Przypomnę, że gdyby nie ta winda to nasz wniosek na modernizację 

przedszkola w Baczynie byłby zupełnie inny. Ci, którzy mieli okazję zapoznać się z tym 

wnioskiem, myślę, że widzieli, w jakim kierunku to idzie i dzięki właśnie tej windzie 

mogliśmy do tego wniosku również wprowadzić górną salę, bo dzięki windzie ma ona 

połączenie z przedszkolem. Ta sala może pełnić szerokie funkcje, bo może być 

wykorzystywana przez przedszkolaków, ale założenie główne, że będzie również salą 

wiejską. Jeżeli to się uda zrobić to naprawdę na bardzo dobrych warunkach. 

Jeżeli chodzi o ptasią grypę. W końcu roku na terenie naszej gminy zlokalizowano jedno 

ognisko w Lubiszynie. Drób z tego ogniska został zagazowany i zutylizowany. W tej chwili 

trwa wygaszanie ognisk, decyzje w tej sprawie podejmuje Wojewoda. Na terenie naszej 

gminy ognisko nie zostało jeszcze wygaszone. Mamy drażliwy temat składowania ściółki w 

Wysokiej. W tej sprawie decyzji nie podejmuje wójt a podejmuje Wojewódzki Sztab 

Kryzysowy. Choroba ptasiej grypy to jest w tej chwili problem państwa zwalczamy z urzędu. 

Stosowane są zupełnie inne procedury niż w przypadku innych zagrożeń i nikt z wójtem tych 

decyzji nie konsultuje. Wiemy, że jeżeli wszystko pójdzie sprawnie i nie wybuchną nowe 

ogniska to w najbliższym czasie ogniska powinny został wygaszone. Część ognisk została już 

wygaszona. W poniedziałek jest planowane spotkanie z mieszkańcami Wysokiej, bo 

poprosiłem o takie spotkanie. Uważam, że mieszkańcom należy się informacja. Natomiast 

absolutnie nie czuję się kompetentny, aby tej informacji udzielać, bo tak jak powiedziałem, 

nie ja podejmuję decyzje, nie ja mam wyniki badań i ekspertyzy, które wskazują na to, czy to 
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jest dozwolone, czy jest zgodne z prawem i czy to jest przede wszystkim bezpieczne dla 

mieszkańców. Dlatego w momencie, kiedy pow3ziąłem informację o tym, że ściółka jest 

wywożona do Wysokiej wystąpiłem do Wojewody o jak najszybsze spotkanie z 

mieszkańcami. Pierwszy możliwy termin to jest poniedziałek o godz. 17.00. W spotkaniu ma 

uczestniczyć Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

U.Głos – Czy można wypuszczać drób na wybieg? 

A.Terlecki – Dopóki ogniska nie zostały wygaszone to obowiązuje Zarządzenie Wojewody w 

tej sprawie. Na terenie Gminy Lubiszyn nadal obowiązuje to zarządzenie a więc obowiązują 

wszystkie wytyczne z tego zarządzenia. 

S.Andrzejewski – Jakie będzie przeznaczenie naszego autobusu niebieskiego? 

A.Terlecki – Planujemy sprzedaż tego autobusu. Nie mamy osoby z uprawnieniami i 

utrzymanie tego autobusu w sytuacji, kiedy nie jest na co dzień wykorzystywany nie jest 

zasadne. 

G.Miszkiewicz – Czy panu wiadomo cos na temat inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 

130? 

A.Terlecki – Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką nr 130 to interweniowałem w tej sprawie. 

Byłem również u Pani marszałek Alicji Makarskiej, o czym Państwa informowałem 

wcześniej i przekonywałem do tego, aby to przedsięwzięcie zrealizować. Przypomnę, że jest 

wykonywana dokumentacja i te decyzje zapadały wcześniej. Natomiast w tej chwili jest 

finalizowana na odcinek przed Tarnowem i za Tarnowem a sama miejscowość została z tej 

dokumentacji wyłączona. Mieliśmy też spotkanie w tej sprawie z radnym wojewódzkim 

Panem J.Kruczkowskim, który składał interpelację w tej sprawie. Dostał odpowiedź, że 

miejscowość Tarnów nie była ujęta, gdyż koszty inwestycji na terenie Tarnowa przekraczają 

możliwości finansowe Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nie mam informacji, że przeznaczono 

już jakieś środki na realizację tego zadania. Na pewno jest planowana inwestycja na drodze nr 

130, chodzi o węzeł przy Gorzowie. 

J.Domagała – Chciałabym się wypowiedzieć na temat ptasiej grypy a właściwie na temat 

przejęcia na teren naszej gminy w starym żwirowisku obornika z ferm objętych ptasią grypą.  

Na pewno wiedzą Szanowni Państwo, wie Pan Wójt, bo była taka interwencja na podstawie 

czujności naszych mieszkańców. Coś zaczęło się dziać na terenie starej żwirowni i ta 

czujność to efekt tego, że mieszkańcy zaczęli się sprzeciwiać i właśnie wystąpili z takim 

sprzeciwem. Spotkaliśmy się u nas na sali i powstała taka lista, kto i kiedy będzie protestował 

na drodze wjazdowej do żwirowiska. Ludzie bardzo się tym przejęli, bo jest wielka obawa, co 

do przenikania do wód gruntowych. Szef sztabu Kryzysowego odpowiedzialny za ptasią 

grypę, który był wczoraj obecny i były też inne osoby, pokazywał w telefonie zdjęcia jak to 

było robione w Łupowie. Oczywiście tam wynikało, że w tym dole, do którego przywożono 

sukcesywnie obornik była dostawiana folia na obrzeżach gdzie nie było styczności ze ścianą 

ziemi tego obornika. Natomiast zwracałam uwagę u nas na to, że od pierwszego transportu 

wystawało niewiele centymetrów od podłoża i tom mnie najbardziej zaciekawiło, że u nas nie 
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zostały zachowane procedury zabezpieczenia miejsca na przyjęcie tego obornika, co wynika 

ze zdjęć robionych przez mieszkańców. Poprosiłam szefa sztabu, żeby powiedział dla 

uspokojenia ludzi, którzy tam protestowali, przyszedł pan, który jest emerytowanym 

weterynarzem i który niby tego pilnował. Na nasze pytanie, jak to zostało zabezpieczone? 

Odpowiedział wyraźnie, co słyszał szef tego sztabu, że folia jest położona tylko na dnie. Tak 

to wygląda, że dalej się to rozprzestrzenia. Pan Sołtys o tym wie, bo jeszcze wczoraj 

wymuszono na szefie tego sztabu, że przyjedzie ktoś do zbadania wody, ktoś z ochrony 

środowiska. I były 2 panie, Pan Sołtys je zaprowadził, gdzie fetor to jest wiadomo, jaki ale 

były zdziwione, nie było to zabezpieczone, one to widziały. Mieszkańcy zbierają wszystkie 

zdjęcia, całą dokumentację i wszystkie rozmowy i zapraszam Państwa na 17.00, radnych, aby 

zadawać pytania. Zadałam również pytanie na temat kur. Szef sztabu powiedział, że dopóki 

będziemy blokować będzie się przedłużało wywiezienie tego obornika do nas do Wysokiej to 

nie zaczną całej procedury i kury nie mogą być wypuszczane. Myślę, że w tak poważnej 

sprawie powinien być ciągły monitoring na tym miejscu, ile tego się przywozi i jak to jest 

zabezpieczone. Wiadomo z wypowiedzi ludzi, że tam jest woda gruntowa, nie tylko 

popłuczyny jak deszcz pada. Były tam kiedyś ryby i ludzie się kąpali. Pan Sołtys te panie 

przeprowadził, bo 10 mieszkańców ma studnie w pobliżu od 140 metrów do 1300 metrów i 

jezioro jest niedaleko, bo 3 km. Teraz jest obawa mieszkańców i ich wniosek o regularne 

badanie wody w tych studniach. Jest to ważna sprawa. Dziękuję również wszystkim osobom 

za czujność, za to, że dzwonią, robią zdjęcia, bo widzą ile tych samochodów jeździ. Była taka 

wstępna informacja szefa policji, że do poniedziałku wstrzymuje dostawę tego obornika. 

Niestety za pół godziny i tak był wożony i dzisiaj w nocy też miałam informację, że coś się 

tam działo, czyli wożą. 

W.Zwieruho – Sprawa odnośnie obornika. Jestem w stanie wskazać dzisiaj 100 miejsc w 

gminie Lubiszyn, w których studnie, czy pompy są w bliższej odległości niż 5 m od 

gnojownika, nie od płyty obornikowej tylko od gnojownika. Ktoś w przyszłości jeszcze na 

tym oborniku zarobi. 

Bardzo dziękuję, że pan Przewodniczący wspomniał o kolejnym finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Organizowałem X Finał w Lubiszynie, cieszę się, że Pan to zauważył. 

Nie będę jednaj więcej tego organizował. Przypominam, że sztab był przy Urzędzie Gminy w 

Lubiszynie. Oczekuję, że ktoś się zgodzi i chętnie poprowadzi to w przyszłości. Bardzo się 

cieszę, że mogłem reprezentować najbardziej znaną polską markę na świecie i bardzo będę 

dumny z tego, jeżeli Owsiak otrzyma Nagrodę Nobla. W ciągu 10 lat zebraliśmy 175 tys. zł. i 

to jest kwota, która w całości została przekazana na konto WOŚP i która będzie w całości 

przekazana ludziom najbardziej potrzebującym. W ostatnich latach gramy i dla dzieci i dla 

seniorów. Jeszcze raz przypominam, że Sztab jest przy Urzędzie Gminy. Kto będzie chętny 

proszę się zgłosić, pomogę. Nie wyłączam się z orkiestry, bo zostanę, jako sponsor. Co roku 

robię tą imprezę bez kosztowo. A jest to impreza, która ściąga dosyć sporą ilość ludzi i 

zainteresowanie jest ogromne. Dziękuję radnym, sołtysom, sponsorom za uczestnictwo w 

moim przedsięwzięciu. Myślę, że dalej godnie to ktoś poprowadzi. W 2017 r. poprzeczka 

została dość wysoko postawiona, bo to jest kwota 27.650 zł. tj. 4,11 zł./ 1 mieszkańca. 

Podejrzewam, że w kraju lepszych nie będzie i z tego też jestem dumny. 
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Pan K.Jabłoński przekazał mi informację odnośnie posesji przy ośrodku zdrowia, budynku 

ośrodka zdrowia i garaży.  Bardzo bym prosił, bo na następnej sesji będę składał interpelację 

żeby ten temat załatwić. To nie może ciągnąć się w nieskończoność. Wczoraj tam byłem i 

oglądałem, tam zawali się strop i będziemy mieli katastrofę budowlaną. Te garaże się zawalą, 

dzieci tam biegają, bo to jest teren otwarty i może być tragedia. Sołectwo Lubiszyn trochę 

pracy już tam włożyło. Trzeba ten plac przywrócić do normalnych warunków i trzeba go 

zagospodarować. To jest bardzo ważna sprawa. 

E.Leśniewski – Sprawa dotyczy miejscowości Ściechów i pozostałości po SKR. Zawsze 

wizerunek wsi i estetyka jest bardzo ważnym elementem. Natomiast jak się jeździ przez 

Ściechów i patrzy się na rozwalające pozostałości po SKR. Nie wiem jak to prawnie wygląda, 

jak to jest? Trzeba to jakoś zakończyć. Czy to jest już własność gminy, czy jeszcze własność 

SKR? Proszę to rozeznać. 

Do punktu 17 porządku obrad: 

W.Krupieńczyk – Złożyłem wniosek do Starosty Powiatu Gorzowskiego o remont ulicy 

leśnej w Lubiszynie. Otrzymałem odpowiedź, że nie spełniłem wymogów formalnych. Mam 

pismo do Powiatu i prosiłbym o pomoc również Przewodniczącego rady Gminy i Wójta 

Gminy w tej sprawie. 

Pan Artur Terlecki – Wójt Gminy wraz z Panią Joanną Skrodzką – Zastępcą Wójta 

Gminy wręczyli podziękowania za organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla: 

1) Pana Wojciecha Zwieruho i Pana Wojciecha Krupieńczyka, 

2) Pani Grażyny Skorupskiej i Pani Beaty Nawrockiej. 

W.Zwieruho – Nie byłoby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Lubiszyn 

gdyby nie moja żona. To ona była pomysłodawcą i motorem, który napędzał wszystko. 

G.Skorupska – To Wojtek mnie tym zaraził, ale to wszystko też dzięki mieszkańcom, bez 

nich by nic nie było. 

E.Leśniewski – przedstawił pismo Stowarzyszenia Historycznego Prawda w Lubiszynie, 

które wpłynęło do Wójta i do Rady Gminy o udzielenie pomocy finansowej (stanowi 

załącznik do protokołu). 

Myślę Panie Wójcie, że będziemy musieli to przeanalizować. 

W.Sikorski – mieszkaniec Kozin – Szanowni Państwo pomieszkuję w Gminie Lubiszyn 20 

lat. Dobrze mi jest tutaj. Gmina jest piękna, ale mój Kozin-Zdrój jest najpiękniejszy. 

Przytoczę Państwu pewien tekst a Wy się zastanówcie, czy to jest aktualne. Ktoś, kto nie 

będzie się z tym zgadzał niech podniesie rękę, że to jest łgarstwo. 

„Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Ale tak, jak 

dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. Słońce nad Polakiem 

wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem." 
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Zastanówcie się, czy to jest aktualne, czy są to jakieś filozoficzne bajania? Pani mówiła, że 

„na chłopski rozum”. Na mój chłopski rozum ta „dobra zmiana”, czy ta dobra strukturalna 

przebudowa oświaty to jest idiotyzm. Wrócę do tego, co zacytowałem a jak nie macie odwagi, 

czy to nadal jest aktualne to pawiem, że to napisał Cyprian Kamil Norwid w roku 1862. A 

Piłsudski powiedział, że potęgi państwa nie stworzy żaden geniusz, nawet taki jak Jarosław 

Kaczyński, ale cały świadomy swych praw i obowiązków naród. Jeżeli nie zaczniemy 

budować, jeżeli nie zaczniemy protestować w tej chwili, zobaczcie państwo w Rumunii 

zblokowali się, 250 000 ludzi wyszło na ulice.  Chodzę na wszystkie protesty w Gorzowie. 

Byłem na czarnym proteście, byłem 13 grudnia. Na 120 000 mieszkańców przyszło 150-200 

osób. A dobrze zorganizowali ten protest. Dziękowałem im, chwaliłem, rozmawialiśmy i 

dyskutowaliśmy. Jeżeli we wtorek nasz Wice Premier Gliński przepchnął ustawę o pigułce 

„dzień po”. Mam dzieci, mam wnuczki, my wszyscy mamy i będąc ostatnio na cmentarzu ze 

zdziwieniem popatrzyłem na grób syna mojej znajomej, grób męża a w środku grobik 

„Tomuś”. Urodził się i zmarł, ale został ochrzczony. A najbardziej, co mi się podobało w 

proteście kobiet na Żoliborzu, pod willą Pana Naczelnika „kota sobie ochrzcij”. Znacie to 

państwo to wszystko pokazuje telewizja, ale nie reżimowa telewizja tylko komercyjna. 

Wczoraj byłem indywidualnie na spotkaniu z księdzem proboszczem w jednej z parafii z 

naszego województwa. Rozmawiałem z innymi księżmi. Zapytałem, czy księża czują się 

odpowiedzialni za wychowanie młodzieży? Za ONR, który protestuje wiadomo jak? Za 

kiboli, itd.? Nie! Żaden z nich. Mówię, od 25 lat jesteście w szkole, dlaczego nie bierzecie za 

to odpowiedzialności? Byłem wczoraj w Bibliotece Wojewódzkiej na spotkaniu z 

Broniarzem, szefem ZNP i Panią Szumilas. Jestem na emeryturze. Ja już schodzę z tego 

świata. Mnie nikt z roboty nie wywali. Najwyżej mogą mi obciąć emeryturę, bo przecież 

jestem pokolenie PRL-owskie. Pomyślałem wczoraj, jeżeli zbierzemy 500.000 podpisów pod 

referendum przeciwko tej idiotycznej reformie. Jeżeli chcemy reformować to ja się zgadzam. 

Wychowywaliśmy testolatków, ale gdy ograniczymy testy to już nie będzie źle. Natomiast nie 

rozwalajmy tego, co zostało zbudowane. Gdy powstawały gimnazja byłem przeciwny, ale to 

trwa 17 lat. To zostało utrwalone. W związku z tym powinniśmy zebrać podpisy pod 

referendum przeciwko tej reformie. 

K.Stefanek – Jak wszyscy wiedzą mamy nową drogę, jest super, ale ta droga jest zrobiona 

przez mniejszą część miejscowości Kozin. Dlatego proszę, aby w przyszłości pochylić się nad 

resztą miejscowości. 

Kiedyś składałem do pana Przewodniczącego taki wniosek z prośbą o zorganizowanie sesji 

wyjazdowej u mnie w świetlicy. Zobaczylibyście Państwo tą drogę i naszą świetlicę. 

E.Leśniewski – Sprawy są znane. Pomyślimy o wyjeździe do Kozin. 

Do punktu 18 porządku obrad: 

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