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Protokół Nr XXV/2017 

z przebiegu obrad XXV sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 30 marca 2017 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.12
00

 i zakończyła się o godz.14
05

 

 

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

Nieobecny: G.Miszkiewicz 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn. 

5. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność” – Region Gorzów Wielkopolski dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Gminy Lubiszyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Lubiszyn. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Lubiszyn. 

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania. 

8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Lubiszyn. 

9. Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubiszyn. 
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10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2017 roku. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych 

w Lubiszynie w roku budżetowym 2017. 

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

realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

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

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

15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubiszyn długoterminowego 

kredytu bankowego. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze. 

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

na lata 2017-2027. 

18. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami. 

19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

20. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 

21. Interpelacje i wnioski radnych. 

22. Sprawy różne. 

23. Zamknięcie obrad sesji. 

 

A.Terlecki – Proszę, aby zwolnić mnie ze składania sprawozdania z pracy między sesjami. 

Złożę to sprawozdanie na kolejnej sesji. Proszę również, aby po ustaleniu porządku obrad Pan 

Przewodniczący udzielił mi głosu. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek w/w Wójta Gminy. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach w niżej podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn. 

5. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność” – Region Gorzów Wielkopolski dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Gminy Lubiszyn w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
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Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Lubiszyn. 

6. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Lubiszyn. 

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania. 

8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Lubiszyn. 

9. Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 

motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubiszyn. 

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

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2017 roku. 

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych 

w Lubiszynie w roku budżetowym 2017. 

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

realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

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

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

15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubiszyn długoterminowego 

kredytu bankowego. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze. 

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

na lata 2017-2027. 

18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami. 

19. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 

20. Interpelacje i wnioski radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad sesji. 

 

A.Terlecki – Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Drodzy Państwo!  

Na dzisiejszej sesji chciałem podziękować mojej zastępczyni Pani Joannie Skrodzkiej za 

długą dwuletnią współpracę, za bardzo wiele energii, którą Asiu włożyłaś w pracę dla tej 

gminy, za poświęcenie, zaangażowanie, za bardzo, bardzo wiele dobrych rzeczy, które udało 

się przy Twojej pomocy, przy Twoim dużym zaangażowaniu, w tej gminie zrealizować. 

Jestem przekonany i takie sygnały też trafiają do mnie z ust wielu mieszkańców, że to były 
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dobre 2 lata dla tej gminy i masz też w tych 2 latach swój udział. Za to chcę podziękować. 

Życzę wielu, wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej. Wiem, że wybrałaś inną drogę. 

Drogę, w której lepiej się czujesz. Drogę zgodną z Twoim powołaniem. Życzę wielu 

sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Cieszę się, że zostajesz 

mieszkanką naszej gminy. Wierzę, że wszystko, co będziemy robili, również będzie owocne 

dla Ciebie i dla naszych mieszkańców. W imieniu pracowników i mieszkańców serdecznie 

dziękuję za te 2 dobre lata. 

E.Leśniewski – W imieniu Pań i Panów Radnych, Pań i Panów Sołtysów dziękuję za to, że 

zostawiła Pani w tej gminie ułamek swojego życia i poświęciła się pracy dla naszej gminy. 

Życzymy Pani wszystkiego dobrego w przyszłości. 

J.Skrodzka – Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam z Państwem pracować, że 

mogłam wejść w to życie nie tylko jako mieszkaniec, ale także jako przedstawiciel 

administracji samorządowej. Dziękuję za te wiele znaczące dla mnie lata, bo takie 

doświadczenie, jakie tutaj zdobyłam to pewnie na żadnym innym stanowisku bym nie miała, 

od merytoryki po zarządzanie. Dziękuję! Państwu życzę powodzenia w dalszej drodze tej 

służby, bo ja traktuję to przede wszystkim, jako sprawczość i narzędzie w pracy na rzecz 

społeczności. 

Będę bardzo mile wspominać wszystkich Państwa. Cieszę, się, że mogłam poznać gminę. 

Mimo, że nie jestem rodowitą mieszkanką tej gminy, wybrałam ją sobie parę lat temu razem z 

rodziną na miejsce do życia, bo wydaje mi się to miejsce sympatyczne i bardzo fajne. 

Przekonałam się jeszcze bardziej, że jest to bardzo piękne miejsce na ziemi. I dziś, ostatni raz, 

jako zastępca wójta, ale zawsze, jako mieszkanka, myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy. 

Życzę Państwu wszystkiego dobrego i jeszcze raz dziękuję. 

Do punktu 3 porządku obrad:  

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

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/173/2017 

Do punktu 4 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Lubiszyn. 

 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/174/2017 
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Do punktu 5 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska 

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – Region Gorzów Wielkopolski dotyczącego 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lubiszyn w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

– Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/175/2017 

Do punktu 6 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/176/2017 

Do punktu 7 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XXV/177/2017 

Wynik głosowania: - 12 za 

- 2 wstrzymujące się 

 

Do punktu 8 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Lubiszyn. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/178/2017 

 

Do punktu 9 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek 

pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubiszyn. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 
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J.Obara – Jestem za tą uchwałą, ale taki niepokój daje mi § 1 „Wprowadza się zakaz 

używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarze wodnym jeziora 

Marwicko w miejscowości Wysoka.”. Jeżeli to dotyczy wszystkich jednostek z napędem z 

tymi rybakami, którzy mają te napędy motorowe?  Bo jeśli okaże się, że wszystkie jednostki i 

wypłynie rybak a policja przyjedzie i powie, że mu nie wolno tu pływać. Rozmawiałem z 

rybakiem, który 30 lat łowi i to jest takie trochę dyskusyjne. To powinno być albo 

ograniczenie pojemności albo coś innego, ale to daje mi niepokój. Zastanawiam się w ogóle, 

czy tego nie poprawić albo jeszcze raz przeanalizować. 

T.Ciaś – Panie Przewodniczący! Drodzy Radni! Pan Jurek wyjął mi praktycznie połowę tego, 

co chciałem powiedzieć. Zwracam się z prośbą do przewodniczącego żeby ta uchwała została 

cofnięta do komisji. Przeanalizowałem podobne uchwały z innych gmin i tam też jest zakaz 

używania, ale są np. ograniczenia, czy do pojemności, czy też mocy.  Rozmawiałem w sklepie 

wędkarskim i na 100 silników sprzedaje się 10 elektrycznych a 90 spalinowych do łodzi 

wędkarskich. Kara dla wędkarza na takim jeziorze może dochodzić do 5 tys. zł. Może byśmy 

to przeanalizowali i ograniczyli do pojemności. Wiadomo, że skutery wodne mają 125-200 

ale może jakieś 50? Proponuję żeby to wróciło do komisji. 

A.Terlecki – Temat był omawiany przez komisję. Oczywiście jestem otwarty żeby 

rozmawiać na temat tej uchwały. Nie zależy nam na tym, aby utrudniać życie wędkarzom. 

Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na tym zbiorniku przede wszystkim dla naszych 

mieszkańców, którzy z niego korzystają. Wiemy, co się na tym jeziorze dzieje, spływają do 

nas sygnały od mieszkańców, że czasami jest bardzo niebezpiecznie. Wolałbym zapobiegać 

tragedii. Musimy jakieś działania podjąć. Taka była moja intencja i tak ta uchwałę 

przedstawialiśmy. Natomiast, jeśli Państwo uważacie, że w ten sposób ograniczamy prawo 

wędkarzy do pływania po tym zbiorniku, możemy jeszcze wycofać ta uchwałę z porządku 

obrad i zastanowić się nad inną mniej radykalna treścią tej uchwały. Jakie mogą być 

zagrożenia? Jeżeli dopuścimy wariant z jakąś pojemnością to trzeba będzie egzekwować 

dokumenty, czy jest ta pojemność zachowana, czy też nie. Policja przyjedzie i będzie czekała 

na brzegu, bo motorówka będzie pływała i dopóki nie potwierdzą, że wszystko jest zgodne z 

prawem nic nie zrobią. Są pewne ograniczenia i są zagrożenia. Musimy reprezentować interes 

społeczny. Czy tych wędkarzy, którzy korzystają z tego sprzętu motorowego jest aż tak 

wielu? To trzeba rozważyć. Jestem otwarty na dyskusję tylko żebyśmy nie zatracili sensu tej 

uchwały. 

M.Naczk – Panie Przewodniczący! Panie Wójcie! Szanowni Radni! Szanowni Państwo!  

Mam duże zrozumienie dla inicjatywy moich kolegów radnych i faktycznie dobrze jest nie 

wylać dziecka z kąpielą. Natomiast staję troszeczkę na rozdrożu, ale ma wrażenie, że bardziej 

jednak dom mnie przemawiają argumenty Pana Wójta. Powiem, dlaczego i faktycznie, jeśli 

taka będzie wola radnych może dobrze jest jeszcze to przedyskutować. Natomiast w tej 

dyskusji myślę, że najważniejsze jest uwzględnienie głosu mieszkańców. Takie konsultacje 

wśród tych osób w mojej miejscowości, które są zainteresowane korzystaniem z tego akwenu 

wodnego, jako miejsca gdzie można wędkować wynika, że nikt nie używa silnika do 

wędkowania. Natomiast wsłuchując się w głosy mieszkańców w mojej wiosce mogę 
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powiedzieć, że ta inicjatywa jest oczekiwana. Byłem jednym z wnioskodawców, aby takiego 

zakazu dokonać po tym jak kilku mieszkańców prosiło mnie o to. Także w tej dyskusji trzeba 

uwzględnić mieszkańców, którzy w okresie letnim chętnie wypoczywają nad tym akwenem 

wodnym. Tym bardziej będą wypoczywać, jeśli to miejsce w jakiś sposób zostanie 

ucywilizowane, bo w dniu dzisiejszym średnio nadaje się do rekreacji ruchowej i rekreacji 

wodnej, ale znamy plany Pana Wójta w tym zakresie, więc myślę, że będzie można to robić. 

Nie sądzę żeby nasi mieszkańcy posiadali takie właśnie łodzie motorowe, czy też skutery 

wodne w dużej ilości i im to przeszkadza. Sam byłem uczestnikiem takiej rekreacji, kiedy 

ludzie się żalili, że te skutery przepływają bardzo blisko kąpiących się i narażają ich na 

bezpośrednią utratę zdrowia. Nie wspomnę o antywypoczynku w oparach spalin, w wielkim 

hałasie. Apeluję do Państwa byśmy zastanowili się, komu ten akwen ma służyć? Moim 

zdaniem naszym mieszkańcom, którzy nie potrzebują tam tego hałasu. 

J.Obara – Proszę Państwa, przedwczoraj rozmawialiśmy na temat tej uchwały i byłem „za”, 

ale jak się ma więcej czasu to się analizuje, Chodzi o to abyśmy kogoś nie skrzywdzili, bo np. 

wypłynie wędkarz, który ma małą motorówkę i policja go złapie i będzie musiał zapłacić 5 

tyś zł. Za co? O takim przypadku mówimy. Może takiego przypadku nie będzie, ale 

uświadamiam, że takie coś może nastąpić. Nie jestem przeciwny tej uchwale. Wywołałem ten 

temat, ponieważ nie analizowałem tej uchwały dogłębnie i okazuje się, że jest problem. Nie 

jest problem w tym, że robimy tą uchwałę, tylko że możemy przez tą uchwałę kogoś 

skrzywdzić. 

A.Terlecki – Najwięcej uwag do tego, co si ę dzieje nad tym jeziorem płynie ze środowiska 

wędkarskiego. Jeżeli są wędkarze, z terenu naszej gminy i inni, korzystający ze sprzętu 

spalinowego to jest absolutnie mniejszość w stosunku do tych, którzy z tego jeziora nie mogą 

korzystać i wędkować właśnie przez sprzęt motorowy. Wędkarstwo to jest cisza, spokój, 

często długie oczekiwanie. Nie wyobrażam sobie wędkowania jak po jeziorze pływają skutery 

a to się dzieje nagminne w sezonie. Myślę, że jeżeli chodzi o środowisko wędkarskie to 

większość jest za zakazem. 

J.Domagała – Może wprowadzić zapis, że oprócz łódek dla wędkarzy? 

A.Terlecki – To będzie martwy przepis i trudny do wyegzekwowania. 

T.Wereszczyński – Musze się odnieść do wypowiedzi poprzedników. Jestem czynnym 

wędkarzem. Wędkuję kilkadziesiąt lat. W moim kole gro kolegów posiada sprzęty pływające 

z silnikami motorowymi. Silniki do łódek do wędkowania nie są o wielkiej mocy, to jest od 5 

do 15 kM. Żaden skuter nie ma silnika, który ma mniej niż 15 kM. Wędkowanie to nie jest 

tylko siedzenie na kładce, stacjonarne łapanie z łódki. To jest także trolling i do tego jeszcze 

używa się właśnie takich niedużych silników. Do przemieszczania na dużych akwenach są 

łodzie z silnikiem spalinowym i elektrycznym do niedużych ruchów, ustabilizowania łodzi. 

Uważam, że dobrze byłoby wrócić i jeszcze o tym podyskutować. Każda łódź wędkarska nie 

jest jak skuter, łódź ma numer, jest zarejestrowana i można sprawdzić, kto jest właścicielem i 

nie trzeba wcale do niego podpływać ani go wzywać. Wędkarstwo to nie jest to, co robią 

mieszkańcy miast przyjeżdżający na nasze jezioro. Wsiadają na dużej mocy skutery i szaleją, 
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bo to jest ich żywioł. Miesiąc temu na zbiorniku w Myśliborzu utonął człowiek pływający na 

łodzi żaglowej. Wcale nie musi być silnik spalinowy żeby doszło do nieszczęścia. 

Proponowałbym wrócić do komisji i porozmawiać jeszcze, bo jest nad czym. 

E.Leśniewski – Kto jest za tym, aby przekazać projekt uchwały do ponownego rozpatrzenia 

przez komisję? 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła w/ w wniosek 

Wynik głosowania:- 5 „za” 

- 9 „przeciw” 

 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XXV/179/2017 

Wynik głosowania: - 9 za 

- 2 przeciwne 

- 3 wstrzymujące się 

 

Do punktu 10 porządku obrad:  

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

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Lubiszyn w 2017 roku. 

 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/180/2017 

Do punktu 11 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawki jednostkowej 

dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług 

Komunalnych 

w Lubiszynie w roku budżetowym 2017. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/181/2017 

 

Do punktu 12 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 XXV/182/2017 



9 

 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od godz. 12
55

 do godz. 13
05

. 

Do punktu 13 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 – Głosowałem za tą uchwała, ale w kwestii wyjaśnienia, bo są duże wpływy podatku 

od nieruchomości 1,2 mln. zł. Padło już takie pytanie na komisji, ale chciałbym się 

dowiedzieć, z czego to faktycznie wynika aż tak duża kwota tego podatku? Chciałbym 

wiedzieć skąd się wzięły aż tak duże środki? 

B.Pampuchowicz – Tak, jak Państwu wyjaśniałam na komisji jest to zwiększenie z tytułu 

wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych. W związku z tym, że ostatnie 

deklaracje wpływają na koniec stycznia i to jest ostateczny termin dla wszystkich 

przedsiębiorców na ich złożenie to dopiero w końcu stycznia jesteśmy w pełnej wiedzy, jakie 

wpływy możemy planować. I to zostało skorygowane o tą wiedzę. Myślę, że tak jak każdy 

prowadzący działalność gospodarczą został dotknięty zmiana przepisów i zmianą definicji 

budowli, która zaczęła funkcjonować od stycznia 2017 r. i w związku z tym korekty 

deklaracji spowodowały zwiększenie wartości a tym samym zwiększenie wpływu takiego 

podatku. 

Nie mogę informować, jaki to jest przedsiębiorca, jaka to jest firma, bo to jest objęte 

tajemnica skarbową. Mogę rozmawiać na ten temat tylko z tymi osobami, które są stroną 

postępowania podatkowego. Po raz kolejny przypominam Państwu, że gmina to nie tylko 

urząd, który reprezentuje i realizuje interesy swoich mieszkańców. Gmina to też organ 

podatkowy i wójt również reprezentuje taki organ podatkowy. 

J.Obara – Chciałbym usłyszeć wypowiedź Pana Mecenasa w tej sprawie, bo analizowałem 

poprzednie lata i było mniej. Zastanawiam się, co tu zrobiliśmy, co tu się wydarzyło, że 

mamy takie wpływy? Tu nie chodzi o firmę tylko żebyśmy chociaż mieli rąbek tajemnicy. 

T.Wojcieszyński – Jeśli mamy jedną firmę na terenie gminy, która ma takie budowle w 

postaci wiatraków to, jeżeli pan prosi o informację odnośnie wiatraków to będzie informacja 

dotycząca konkretnego podatnika więc zostanie złamana tajemnica skarbowa. Jeżeli mamy 

jednego podatnika to ujawnienie nawet ogólnych danych będzie złamaniem tajemnicy 

skarbowej. Jeżeli weszła w życie zmiana definicji budowli to ta zmiana wymusiła również 

przyjęcie innej wartości do opodatkowania, bo zmienił się również przedmiot opodatkowania 

i to spowodowało zwiększony wpływ do budżetu gminy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XXV/183/2017 

Wynik głosowania: - 13 za 

- 1 wstrzymujący się 

Do punktu 14 porządku obrad:  
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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 XXV/184/2017 

Do punktu 15 porządku obrad:  

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

długoterminowego kredytu bankowego. 

 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

T.Ciaś – Po zaciągnięciu tego kredytu 1,6 mln. + 600.000zł. z poprzedniego roku, jaki będzie 

całkowity stan zadłużenia gminy? 

B.Pampuchowicz – Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 3.917.728,38 zl. Za każdym 

razem pokazujemy państwu te wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XXV/185/2017 

Wynik głosowania: - 12 za 

- 2 wstrzymujące się 

 

Do punktu 16 porządku obrad:  

E.Leśniewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze. 

 Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt 

uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła w/w uchwałę Nr XXV/186/2017 

Do punktu 17 porządku obrad:  

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

Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2017-2027. 

Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt uchwały. 

Rada Gminy większością głosów podjęła w/w uchwałę Nr XXV/187/2017 

Wynik głosowania: - 12 za 

- 2 wstrzymujące się 

 

Do punktu 18 porządku obrad:  

E.Leśniewski – Byłem wyłączony teraz z powodów rodzinnych. Będę się z Państwem 

kontaktował w sprawie naszego wyjazdu. 
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Do punktu 19 porządku obrad:  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXIV zwyczajnej sesji. 

 

Do punktu 20 porządku obrad:  

T.Wereszczyński – Chciałbym podziękować Kierownikowi za to, że bardzo szybko zajął się 

mostkiem, który jest na bruku do Brzeźna, Był remontowany, jeden bok zaczął się sypać. 

Sprawa jest już załatwiona, dziękuję. Dziękuję też, że rozpoczęto prace nad drugim 

mostkiem. Nie mówię o tej drodze zamkniętej, która czeka na naprawę, tylko na tym za 

szkołą. Chciałem złożyć interpelację dotyczącą placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn. 

Książki tych placów nie są od początku, kiedy były postawione. To już jest kilka lat i 

konstrukcje drewniane na tych placach zabaw są w opłakanym stanie. Praktycznie nie nadają 

się do naprawy, ponieważ części, które miały by być wymienione muszą być atestowane. Nie 

wiadomo skąd to wziąć. Na te elementy, które były pokończyły się gwarancje. Mam szereg 

zapytań od mieszkańców, kiedy zostanie coś tam naprawione? Pytania mieszkańców są, kiedy 

dojdzie do nieszczęśliwego wypadku? Tak jest w większości sołectw w naszej gminie. Jest 

kilka nowych placów zabaw, które w ostatnim czasie zostały postawione i tylko te pewnie 

spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa. Proponowałbym Panie Przewodniczący, aby tym 

zajęły się przynajmniej 2 komisje: komisja oświaty i komisja budżetu. Musimy naprawdę się 

zastanowić, czy z jakiego ś innego punktu zrezygnować w budżecie na rzecz tych placów 

zabaw? Moja propozycja dotyczy parków.  Nie wiem, czy aż 3 parki w naszej gminie 

uszczęśliwią wszystkich? Mówimy tu o naszych dzieciach, to jest siła naszej gminy. One 

kiedyś będą przynosiły dochody dla naszej gminy. Teraz uczestniczą w różnych imprezach z 

pocztami sztandarowymi i nie tylko. Zadbajmy troszkę o nich. Nie wszystkie sołectwa są w 

stanie udźwignąć wymianę urządzeń na tych placach zabaw, bo to naprawdę jest znaczna 

kwota. Niedawno sołtysi dostali broszury z propozycjami tych urządzeń, gdzie ceny są 

powalające. Proponowałbym, aby sprawa placów zabaw trafiła na komisje. Musimy nad tym 

się zastanowić, nie ma na co czekać. Musimy zadać sobie jedno pytanie. Kiedy? Kiedy 

dojdzie do nieszczęśliwego wypadku? 

G.Skorupska – Dziękuję, że Kol. Tomek poruszył ten temat. Wysoka Rado! Właśnie, jako 

komisja przerabialiśmy temat placów zabaw. Pan Wójt przekazał pismo do wiadomości 

radnych, że kontrole placów zabaw przeprowadzane są corocznie w okresie jesiennym a 

naprawy mogą być wykonywane w okresie wiosennym. Właśnie tak, jak mówił kol. Radny, 

żeby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie. Lato się zbliża, wiadomo że fundusz sołecki na 

to nie pozwala a trzeba pomalować. Bardzo bym prosiła Panie Wójcie, aby informować 

radnych, jakie prace i w jakim okresie będą wykonywane na tych placach zabaw.  

T.Ciaś – Mam sprawę do Wójta. Na sesji z 17 lutego 2017 r. zapytałem o koszty imprezy 

stypendium, które były rozdawane dla młodzieży. Ze zdjęć, które są w internecie wynika, że 

była to jakaś firma zewnętrzna, bo to nie były osoby zatrudnione przez urząd. 
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A.Terlecki – Koszty Pan otrzyma. Organizowaliśmy to we własnym zakresie. Natomiast 

firma zewnętrzna zajmowała się nagłośnieniem i zapewniła konferansjera.  

T.Ciaś – Prosiłbym o koszty, jakie gmina poniosła. Chciałbym zaapelować do Wójta, żeby 

nie robić tego we wrześniu. Wiem, że to jest ciężko w piątek, kiedy jest zakończenie roku 

szkolnego, ale dzieciaki chcą pieniądze dostawać przed wakacjami. Jest wiele takich 

sygnałów żeby przed wakacjami, bo dzieci chcą mieć takie pieniądze na wakacje. 

Druga sprawa. Chciałbym się odnieść do odejścia Pani Wice Wójt. 

Pani Asiu, jesteśmy mieszkańcami tej samej miejscowości, ja mieszkam 14 lat, Pani być 

może dłużej lub krócej. Chciałbym się odnieść do Pani pracy w Urzędzie Gminy i tego, co 

Pani zrobiła. Na początku, pomimo tego, że się nie znaliśmy, „startowaliśmy z innych 

ugrupowań” myślałem, że to stanowisko, które Pani otrzymała od wójta było „kupczeniem 

stanowisk”. Jednakże z sesji na sesję, z roku na rok, muszę powiedzieć tak, po tych 2 latach 

jest Pani najbardziej zorganizowaną osobą w urzędzie. Zawsze, jak były pytania do Pani, 

zawsze były merytoryczne odpowiedzi, była zawsze Pani przygotowana i zmieniłem zdanie o 

Pani o 180
O
. Szkoda, że tak dobra osoba odchodzi z gminy, z urzędu.  

Chciałbym w imieniu swoim jak i mieszkańców Baczyny podziękować za te 2 lata. Dziękuję 

bardzo! 

A.Bogusz – Panie Przewodniczący! Rado! Chciałbym podziękować za znaki w Mystkach. 

Pytałem wcześniej o koszty kanału w Mystkach. Widocznie coś zadziałało, bo przyjechali i 

dokończyli ten kanał, ale te koszty dalej mnie interesują. 

Czy Powiat dał jakąś odpowiedź, co ten rolnik ma robić na tej drodze dojazdowej do pól? 

Dzikowo. Mieszkańcy zapraszali Pana Kierownika. Był Pan tam, ja też tam byłem. Tam już 

bardzo długo jeżdżą wszyscy, oglądają i do tej pory nic się tam nie dzieje i niedługo będzie 

tak, że ten asfalt się rozjedzie i autobus już tam nie pojedzie. Tam chodzi o prostą sprawę, 

trzeba wykopać rów koło asfaltu. Mieszkańcy nie chcą żeby wszystko im robić, też deklarują 

swoją pomoc. Tam są krzaki, które trzeba wyciąć i potem rozplantować wykopaną ziemię. 

Mieszkańcy to zrobią, chodzi tylko o wykopanie rowu, bo nie mają czym tego zrobić. Dajemy 

po 200-300 tys. zł. na drogi a tam może 1000zł. wystarczy. 

K.Łukaszczuk- Byłem w Dzikowie. To jest w przygotowaniu. Dzisiaj są przesunięcia 

środków w budżecie na drogi i będziemy mogli zacząć działać. 

G.Skorupska – Mam jeszcze jedną sprawę. Pisałam do Starostwa Powiatowego w sprawie 

wyrównania kawałka drogi na końcu Lubna, bo wcześniej 2 kadencje temu nie dopilnowano 

tego żeby do końca była ta droga zrobiona i ciągle proszę żeby tam wyrównać. Tam są 2 

posesje. Wczoraj właśnie przyjechali panowie robić. Problem jest w tym, że tam jest przepust 

i będę prosiła żeby ująć w budżecie na 2018 r. środki i te 500 metrów zakończyć. Jeżeli tylko 

gmina zaoferuje się na 50% kosztów to Starostwo nie będzie miało nic przeciwko temu. 

K.Łukaszczuk – Odpowiem na pytanie zgłoszone na poprzedniej sesji: 
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1) T.Wereszczyński – Sam odpowiedział na pytanie dot. przepustu i 18 gospodarstw, które 

byłyby odcięte.  Tam są roboty prowadzone.  

- Bariery na przejeździe kolejowym w Wysokiej. Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, że zostanie to naprawione, jednakże termin naprawy będzie najpóźniej do 

końca maja tego roku. To samo będzie Pani Janeczko z barierą i słupkami w Wysokiej. 

Barierka, która została uszkodzona przy Sali sportowej i te słupki zielone, bo nie mają jeszcze 

rozstrzygnięcia na wykonawcę robót. 

2) S.Andrzejewski – w sprawie tam bobrowych. Zostało wysłane pismo. Pan dostał do 

wiadomości. Odpowiedzi jeszcze nie mamy. 

3) A.Bogusz – Kanał Mystki. Taka sama sytuacja, jak u pana Sylwestra, że pismo zostało 

wysłane, Pan dostał powiadomienie o tym.  Był wykonawca tych robót i rzeczywiście oni 

myśleli, że granica województwa jest bliżej. Ponoć wykonali to. 

- znak w Mystkach został ustawiony. 

- Z rolnikiem wszystko jest pozałatwiane. Dostał pismo na przycięcie krzaków i gałęzi drzew 

we własnym zakresie. Natomiast na wycinkę drzew przy drodze zostało wysłane pismo do 

powiatu i czekam na przyjazd powiatu żeby mogli wydać nam decyzję. Jak będzie decyzja to 

będzie pismo, że ten pan będzie mógł to wykonać. 

4) W.Zwieruho – Temat garaży za ośrodkiem zdrowia. Tam jest taka sytuacja, że to jest 

współwłasność i jakiekolwiek roboty. Chociaż były już podejmowane za poprzedniej kadencji 

próby doprowadzenia do rozbiórki. Jednakże jedna z tych pań nie zgodziła się na to a z drugą 

kontakt jest bardzo ciężki, bo mieszka za granicą. To jest największy problem mieć część 

wspólną, bo cokolwiek chcielibyśmy robić musimy kogoś prosić o zgodę. 

5) E.Leśniewski – Działka nr 119 w Ściechowie. Była to działka Agencji Nieruchomości 

Rolnych i została przekazana gminie. Budynków praktycznie już nie ma. Gruz zostanie 

uprzątnięty i wywieziony. 

E.Leśniewski – Powiem parę słów odnośnie Zakładu Usług Komunalnych i Pana Kierownika 

w samych superlatywach.  Zauważyłem, że to jest trzymane w należyty sposób. Chcę 

podziękować Panu, że zrobił Pan porządek z tymi moimi przyłączami, z tymi wodomierzami. 

Jestem zadowolony, że wreszcie mam spokój i za to kierownika cenię. Widzę, że bardzo 

mądrze Pan postępuje i niech Pan tak postępuje wobec wszystkich. 

Do punktu 21 porządku obrad: 

A.Terlecki – Drodzy Państwo! Odniosę się do tych interpelacji. Myślę, że miło się słucha 

takich pochwał.. Jak słuchałem dzisiaj państwa interpelacji to myślę, że więcej rzeczy zostało 

załatwionych niż takich, które pozostały do załatwienia. Cieszę się bardzo i dziękuję moim 

współpracownikom, bo rzeczywiście od dawna tak to sobie wyobrażałem, że sprawy są 

załatwiane na bieżąco. I to nie dotyczy tylko urzędników, urzędu gminy, ale i współpracy z 

Powiatem. I musimy to wspólnie zauważyć, że jeżeli teraz zgłaszamy coś do Powiatu to jest 
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robione, znaki są ustawiane, gałęzie są przycinane, dziury są łatane. Moja działalność 

społeczna w tej gminie trwa 10 lat i nie zawsze to było normą i warto o tym pamiętać. 

Wierzę, że tak będzie nadal. 

W imieniu Pana Kierownika i swoim również dziękuję za te pochwały pod adresem Pana 

Kierownika i Zakładu Usług Komunalnych, również za to, że tę gospodarkę wodno – 

ściekową porządkujemy. Cieszę się, że robimy to wspólnie, co też nie zawsze było normą. 

Warto o tym pamiętać. 

Drodzy Państwo, chciałbym poruszyć dwie rzeczy: 

1) W poprzednim roku, jak Państwo pamiętacie spotkaliśmy się z naszą gminą partnerską 

na spotkaniu samorządowym. Niemcom bardzo się ta forma podobała. Zabiegali o to 

żeby znowu się w tej formie spotkać. 8 kwietnia o godz. 10.00 planowane jest kolejne 

spotkanie. Ta informacja już do państwa trafiała. Rozegramy znowu mecz piłki nożnej 

i piłki siatkowej i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Można się 

zgłaszać przez Pana Sylwestra, który jest w to zaangażowany, ale również przez Panią 

Magdę Bakalarczyk – Wilk, nową pracownicę działu promocji. Zachęcam do 

uczestnictwa. 

2) Informacja też niezwykle istotna dla nas i myślę, że na tę chwilę bardzo ważna dla 

gminy Lubiszyn.  Dzięki naszym, ale to nie tylko nasza zasługa, ale wspólnym 

staraniom jutro mamy wizytę firmy zainteresowanej inwestycją na naszym terenie. 

Jest to firma, która na tą chwilę jest jeszcze enigmatyczna i nie wszystko możemy na 

jej temat powiedzieć. Natomiast ta inwestycja i ta lokalizacja firmy rozpatrywana w 

tej chwili na terenie gminy Lubiszyn. Pragnę podkreślić jedną niezwykle istotną rzecz. 

Gmina Lubiszyn została wybrana, jako jedyne miejsce lokalizacji tego 

przedsięwzięcia na terenie Polski. Wierzę, że te rozmowy dotyczące tej firmy skończą 

się sukcesem. Myślę, że inwestor wybierze naszą gminę na miejsce swojej inwestycji. 

Ta inwestycja jest kluczowa nie tylko z punktu widzenia gminy, czy województwa, 

ale i kraju. Więc Drodzy Państwo, naszą ciężką pracę, tą gminę, te ostatnie lata ktoś 

zauważa również na zewnątrz, z czego bardzo się cieszę. Mówię o tym w tej chwili, 

bo to się staje informacja coraz bardziej powszechna i wolę abyście się dowiadywali o 

tego typu spotkaniach, czy rozmowach ode mnie a nie z prasy, czy innych źródeł. 

Natomiast na tę chwilę nic więcej w tej sprawie powiedzieć nie możemy. Lokalizacja 

tej inwestycji planowana jest w okolicach miejscowości Lubno, Wysoka i Baczyna,. 

Jeżeli będzie decyzja, że ten inwestor wybrał Polskę, bo rozważa jeszcze 2 kraje w 

Europie i wybrał Gminę Lubiszyn to będzie ogromny nasz wspólny sukces a Gmina 

Lubiszyn wskoczy o stopień lub trzy stopnie wyżej w hierarchii i będzie inaczej 

postrzegana. 

Do punktu 22 porządku obrad: 

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

 

Protokołowała: 

K.Wiśniewska 
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Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Eugeniusz Leśniewski 

 

 

 


