Protokół nr III/14
z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice
w dniu 30 grudnia 2014r.
Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 14 radnych,
co według Przewodniczącej Rady stanowiło quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
o Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Marek Babul – Wójt
2. Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz
3. Teresa Kula – Skarbnik
4. Piotr Żakowiak – Radca Prawny
5. Marcin Jagodziński – Radny Powiatowy
6. Wiesław Leśko – Prezes OSP RP Powiatu Krośnieńskiego
oraz Sołtysi z terenu Gminy Bobrowice.
o Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2015-2019.
7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub
osobę przez niego wyznaczoną.
8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
9. Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych
członków komisji.
10. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
które może być:
a) negatywne lub,
b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
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11. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez
radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
12. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
14. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
15. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta
w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
16. Głosowanie uchwały budżetowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy
Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014 – 2019.
19. Zapoznanie się z uchwałami w sprawie:
a) wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice,
b) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
radnym,
c) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
sołtysom.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

Ad. 1.
Otwarcia III sesji o godz. 1100 dokonała Przewodnicząca Rady Mariola
Szajek, witając radnych oraz zaproszonych gości.
W im imieniu zarządu oddziału Związku OSP życzenia z podziękowaniami za
współpracę w minionej kadencji od wszystkich druhów i mieszkańców oraz
kilku jednostek OSP z naszego powiatu. Przez ten okres wprowadzono
jednostkę OSP Bobrowice do KSRG, remont remizy w Bronkowie, toczy się
remont remizy w Wełmicach, usprzętowienie jednostek w sposób zadowalający
z prośba o dalsze wsparcie.
Wójt również podziękował za współpracę.
Ad. 2.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad, do którego Sekretarz
zaproponowała następujące zmiany:
– wprowadzenie pkt 17a o treści: „Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie
nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowice”.
– wprowadzenie pkt 17b o treści: „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2014 oraz planu finansowego tych wydatków”.
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku, który
został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Porządek posiedzenia po zmianach:
Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2015-2019.
7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub
osobę przez niego wyznaczoną.
8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
9. Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych
członków komisji.
10. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,
które może być:
a) negatywne lub,
b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
11. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez
radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
12. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
14. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
15. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta
w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
16. Głosowanie uchwały budżetowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy
Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
17a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej
w miejscowości Bobrowice.
17b)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz planu finansowego tych
wydatków.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014 – 2019.
19. Zapoznanie się z uchwałami w sprawie:
a) wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice,
b) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
radnym,
c) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
sołtysom.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.
1.
2.
3.
4.
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Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami, który również został przyjęty jednogłośnie
14 głosami „za”.
Ad. 3.
Przewodnicząca zapytała czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji. Uwag nie było.
Następnie poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu, w wyniku którego
protokół z II sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 grudnia 2014r. został
przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodnicząca Rady Mariola Szajek przedstawiła
o swoich działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
o Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Informację

Ad. 5.
Wójt Marek Babul przedstawił swoje sprawozdanie o pracy Urzędu
Gminy w okresie międzysesyjnym.
o Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2015-2019.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami
„za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem odczytała Skarbnik,
informując, jaki zaplanowano budżet na 2015r.:
Dochody: 14.626.715,00 zł, w tym:
– dochody bieżące: 13.862.755,00 zł
– dochody majątkowe: 763.960,00 zł
Wydatki: 16.639.431,35 zł, w tym:
– wydatki bieżące: 13.903.324,36 zł
– wydatki majątkowe: 2.736.106,99 zł
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Deficyt: 2.012.716,35 zł
Przychody: 2.567.641,35 zł
Rozchody: 554.925,00 zł
Rezerwy: 138.000,00 zł, w tym:
– rezerwa ogólna: 100.000,00 zł
– rezerwa celowa: 38.000,00 zł
Dotacje: 319.800,00 zł
Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 278.015,35 zł
Limit zobowiązań: 300.000,00 zł
Ad. 8.
Skarbnik odczytała:
 Uchwałę Nr 741/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015
rok wraz z uzasadnieniem Gminy Bobrowice.
 Uchwałę Nr 740/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2015-2019
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.
 Uchwałę Nr 742/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice rok
2015.
Uchwały (opinie - pozytywne) stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bobrowice
odczytali opinie w sprawie przedstawionego projektu uchwały budżetowej na
rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.
1. Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej – opinia pozytywna
(głosowanie: 3 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).
2. Komisja Oświaty i spraw społecznych – opinia pozytywna
(głosowanie: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”).
3. Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna
(głosowanie: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”).
o Opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Ad. 10.
Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji
stałych.
Nie zgłoszono wniosków.
Ad. 11.
Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji
przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.
Nie zgłoszono wniosków.
Ad. 12.
Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały
budżetowej.
Radny Grudziński – na wspólnej komisji z p. Nadolnym zgłaszaliśmy
autopoprawkę do budżetu dotyczącą oczyszczalni ścieków w Bobrowicach.
Wniosek o wniesienie autopoprawki na stronie 11 dotyczącej nazewnictwa,
poprzez skreślenie „i adaptacja istniejącej” a wpisanie „Projekt sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Bobrowicach”.
Skarbnik – wprowadzimy autopoprawkę.
Ad. 13.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.
Dyskusja:
Radny Nadolny – w wydatkach majątkowych na 2015r. jest kwota 2.700.000 zł
ja odjąłem 710.000 zł janosikowego, czyli gmina wydaje ponad 2 mln na
wydatki.
Skarbnik – janosikowe jest w wydatkach bieżących, to nie są wydatki
majątkowe.
Radny Nadolny – ja tego janosikowego nigdzie nie widzę, to z czego mam to
odjąć?
Skarbnik – jeżeli Pan chce odjąć, to tylko z wydatków bieżących, jest to na str. 8
różne rozliczenia tam zaplanowano rezerwy i tu jest zaplanowane te 710.000 zł.
Nie możemy sobie tej kwoty odjąć, bo my ją musimy oddać.
Radna Szajek – czy zakup kosiarki do sołectwa Tarnawa Kr. jest uwzględniony
w budżecie? Rozumiem, że jest to tylko błąd merytoryczny, że się nie pojawił
w wykazie.
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Skarbnik – kwota z funduszu sołeckiego się zgadza, może być, że to jest nie
wpisane, że to jest ta kosiarka, więc tak.
Radny Grudziński – na str. 2 w dziale 70095 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych, a jednostką budżetową jest sołectwo, jest 8.000 zł i taka kwota
jest. Może to nie jest dokładnie napisane, że to jest kosiarka, ale w części
opisowej na str. 11 jest to dokładnie zapisane, że jest to zakup kosiarki.
Skarbnik – w załączniku nr 2 tam, gdzie wydatki też jest to ujęte, na pewno te
pieniądze są.
Radny Nadolny – wnioski z funduszu sołeckiego są, ale ja mówiłem żeby
przedstawić na komisji wnioski sołtysów do budżetu i omówić czy one są
uwzględnione w budżecie.
Wójt – częściowo tak, rozmawiałem z Panem, że te wnioski są u p. Eweliny do
wglądu i miał Pan się zgłosić.
Radny Grudziński – czy w budżecie na rok 2015 są przewidziane jakieś środki
na regulacje płac dla pracowników Urzędu Gminy?
Wójt – są przewidziane.
Ad. 14.
Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
W wyniku głosowania autopoprawki zostały przyjęte 14 głosami „za”.
Ad. 15.
Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez
Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.
Nie zgłoszono.
Ad. 16.
Głosowanie uchwały budżetowej.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 głosami „za”
i 1 „przeciw”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami
„za”.
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o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 17a.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
położonej w miejscowości Bobrowice.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 10 głosami „za” i 4
„wstrzymującymi się”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 17b.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2014 oraz planu finansowego tych wydatków
przedstawiła Sekretarz, która poinformowała, że uchwała wywołana jest
z powodu nie dotrzymania terminu umownego przez wykonawcę.
Dyskusja:
Radny Grudziński – czy wykonawca złożył takie oświadczenie geodety, że
mapy zostały złożone ośrodku?
Wójt – dostałem informację telefoniczną, że mapy zostały złożone.
Radny Grudziński – czy dokonano już odbioru?
Sekretarz – w umowie jest zapis, że do odbioru potrzebne są mapy, firma
zgłosiła już wolę, że zakończyła już prace, ale potrzeba nam jeszcze tych map.
Wójt – odbiór techniczny został wykonany, ale całość jeszcze nie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami
„za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2014 – 2019.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Uwag nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” uchwała została
podjęta.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 19.
Zapoznanie się z uchwałami w sprawie:
a) wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice.
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Sekretarz poinformowała, że widełki Wójta zgodnie z rozporządzeniem
wynoszą:
- wynagrodzenie zasadnicze 4.200 zł – 5.900 zł
- dodatek funkcyjny – 1.900 zł
- dodatek specjalny 20% - kwota wynika z relacji matematycznej
- dodatek stażowy – wynika z kodeksu pracy.
Dyskusja:
Radny Nadolny – dwa lata temu była podwyżka i to jest dosyć niedawno.
Radny Grudziński – byłem przeciwny zmianie i nie zamierzam proponować
zmiany w dół czy w górę. Przez dwa lata pracownicy Urzędu gminy nie mieli
zmian uposażenia, przez następny rok będę się przyglądał zarezerwowanym
środkom dla pracowników. Tak jak poprzednia Rada doceniła Wójta, tak Wójt
powinien pracowników. Moja propozycja jest na pozostawieniu wynagrodzenia
Wójta na obecnym poziomie.
W wyniku głosowania 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” podjęto
decyzję o pozostawieniu wynagrodzenia Wójta na obecnym poziomie.
b) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym.
Przew. Szajek przypomniała, że na komisji został złożony wniosek przez
radnego Grudzińskiego o zmniejszenie diety, ale ustalono wspólnie, że temat ten
będzie jeszcze dyskutowany na posiedzeniach komisji.
Dyskusja:
Radny Grudziński – złożyłem wniosek o zmniejszenie diety do 160 zł za
posiedzenie lub ryczałt z uwzględnieniem potrąceń za nieobecności.
Pierwsza propozycja to zmniejszenie diety i wypłata w dniu sesji i komisji,
a druga, żeby dieta za posiedzenie była sumowana i wypłacana jednorazowo na
koniec miesiąca. Ta forma niewątpliwie ułatwiłaby pracę dla kasy i petentów,
którzy w czasie komisji lub sesji korzystają z kasy, czasem wypłata diet zbiega
się w tym samym czasie z wypłatą zasiłków czy też środków pieniężnych dla
ludności.
Przew. Szajek – jest wiele spraw formalnych i prawnych i każda komisja niech
to przedyskutuje na swoim posiedzeniu bardzo skrupulatnie po nowym roku.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozostawienie diet na
obecnym poziomie i ponowne rozpatrzenie tego tematu w roku przyszłym.
W wyniku głosowania 11 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się” wniosek został
przyjęty.
c) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących sołtysom.
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Dyskusja:
Radny Nadolny – na komisji występowałem z wnioskiem do Skarbnik
o przygotowanie informacji ile tego ryczałtu przez rok biorą sołtysi i ile by było,
gdyby się kwota zwiększyła. Na dzień dzisiejszy ryczałt wynosi 150 zł.
Zgłaszam propozycję ryczałtu, żeby zbliżyć się do gm. Krosno Odrz., a nie być
gorszym od gm. Bytnica i Maszewo, czyli ryczałt w kwocie 350 zł od dnia
01.07.2015r. jest to propozycja sołtysów.
Skarbnik – 28.800 zł wynosi ryczałt sołtysów, a inkasenci w 2010r. wzięli kwotę
12.589,45 zł i jeżeli podzielę to na 15 sołtysów, od 2012r. 16 sołtysów, to
miesięcznie wychodzi 69,90 zł, w 2011r. była to kwota 76,00 zł, w 2012r. kwota
50,29 zł, w 2013r. kwota 50,90 zł, a w 2014r. kwota 47,16 zł. Co roku ta średnia
się zmniejsza.
Radny Nadolny – jeżeli byłoby 350,00 zł, to daje kwotę rocznie 67.200,00 zł
Radna Kasperowicz – czy ta kwota będzie z prowizją, czy bez prowizji,
a obecność na sesji?
Radny Nadolny – potrącenia za nieobecność można zastosować, proponujemy
350 zł + 10% prowizji.
Radna Kasperowicz – to nie funkcja przynosi zarobek, tylko praca.
Przew. Szajek – rozumiem, że temat ten również będzie dyskutowany na
komisjach.
Radny Grudziński – p. Nadolny nie wnosił uwag dotyczących zwiększonych
środków w budżecie. Mamy 28.800 zł a według propozycji musimy mieć
67.200 zł, więc zabraknie ok. 50.000 zł. Jeżeli to przegłosujemy, to będziemy
musieli również przegłosować zmiany do budżetu. Ja głosowałem za
zmniejszeniem i w budżecie nie trzeba będzie zmian.
Radny Nadolny – czy w budżecie był zaplanowany wzrost płacy Wójta?
Radny Grudziński – nie było takiego wniosku.
Skarbnik – nie.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie, żeby temat diet oddalić do dyskusji
w komisjach i na chwilę obecną pozostawić na obecnym poziomie.
W wyniku głosowania jednogłośnie 14 głosami „za” temat oddalono do
prac w komisjach.
Ad. 20.
Interpelacje i zapytania radnych:
Radny Nadolny:
 czy i kiedy Prądocinek zostanie przyłączony do oczyszczalni ścieków,
a może wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków tylko dla
Prądocinka?
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 w szkole w Bobrowicach jest hala, ale w czasie imprez jest zamknięta
brama po godz. 16:00, parkingu nie ma, a samochody stają po obu
stronach ulicy, dlaczego jest zamknięta ta brama?
 kiedy zostanie zrobiony porządek na hydroforni w Dychowie, rosną tam
samosiewy, nich to jakoś wygląda.
Radny Borowiak – jak w Wełmicach wygląda sytuacja z przeniesieniem działki?
Radny Murawa – czy w szkole w Bobrowicach muszą się świecić lampy na
korytarzu przez całą noc, czy to jest jakiś wymóg? Jeżeli hala jest czynna do
godz. 21:00, to parking też powinien.
Wójt:
 jeśli chodzi o Prądocinek – nie wiem, mam zamiar skanalizować
wszystkie miejscowości w przeciągu 12-14 lat, może dłużej. Warunkiem
jest postawienie oczyszczalni ścieków w Bobrowicach i przyłączenie do
nich miejscowości. Do dwóch miejscowości możemy pozyskać środki
unijne za ok. 600.000 zł;
 jeśli chodzi o wjazd do szkoły to na pewno to nastąpi, mamy wandali,
którzy jeździli po boiskach i wielokrotnie zgłaszaliśmy to na policję, jak
społeczeństwo będzie bardziej zdyscyplinowane, to brama będzie otwarta.
Mamy kamery i jakoś ten problem się rozwiąże. Hala jest oczywiście
czynna do godziny 21:00, a Panie sprzątaczki nie pilnują wjazdu
i parkingu tylko porządku na hali.
 co do hydroforni w Dychowie, to mieszkańcy są zadowoleni i mówią, że
obiekt jest dobrze oświetlony. Stoją tam trzy zbiorniki ciśnieniowe, ale
mają dopiero 5-6 lat i są jeszcze dobre. Są tam pracownicy, którzy koszą
ten teren i dbają o niego. Jeśli chodzi o wycinkę drzew, w poprzedniej
kadencji wystąpiliśmy z wnioskiem do Starostwa, ale ono nie wyraziło
zgody;
 sprawa działki w Wełmicach jeszcze się toczy w Agencji Nieruchomości
Rolnych w Lubsku;
 światło w szkole – muszę spytać dyrektor, ponieważ to ona odpowiada za
ten obiekt, zapewne jest to powodem bezpieczeństwa przed włamaniem
i kradzieżą.
Ad. 21.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Udzielono na bieżąco.
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Ad. 22.
Wolne wnioski i informacje:
Głos zabrał Radny Powiatowy Marcin Jagodziński, który pogratulował Wójtowi
za tak poważne decyzje, a radnym za podjęcie tak poważnej uchwały jaką jest
budżet gminy na 2015r.
Następnie poinformował, że w planach Rady Powiatu ujęto:
 chodnik w Bronkowie,
 kontynuację inwestycji droga Wełmice-Grochów,
 remont mostu do Prądocinka (do końca marca powiat musi złożyć
wniosek do instytucji, a niestety dokumentacja została zaniedbana),
 remont drogi powiatowej w Bobrowicach wspólnie z gminą.
Radna Kasperowicz – prośba do radnego powiatowego o utwardzenie drogi
powiatowej w Bronkowie w stronę kościoła.
Radna Waszkiewicz – tak samo droga w Dębach.
Sołtys Duziak – w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach zostały wymienione okna
i jest kupiec na te okna, czy gmina będzie je sprzedawać?
Wójt – jak jest kupiec, to je sprzedamy, zawsze to będzie jakiś przychód dla
gminy.
Sołtys Duziak – czy ja jako szef sołtysów mogę uczestniczyć w takiej komisji,
gdzie będą omawiane diety sołtysów?
Wójt – wszystkie komisje i sesje są otwarte. Chciałbym podziękować radnemu
powiatowemu za taką dobrą ocenę budżetu i zadeklarować współpracę.
Sołtys Śliwa – wniosek do radnego powiatowego o poprawę stanu drogi
powiatowej w Dachowie.
Radny Nadolny:
 nasza gmina w którymś roku miała 16 miejsce jeśli chodzi
o pozyskiwanie środków unijnych, w 2010r. miała 67 miejsce na 83
gminy, a w 2009r. – 74 miejsce, pozyskała pieniądze w kwocie
1.474.000,00 zł na rybołówstwo i przetwórstwo rybne oraz 3.644.000,00
zł z ZPORR i gdzie to konkretnie zostało wydane?
 wniosek o zmianę uchwały Nr VII/49/2004 z dn. 13.02.2004r., powoduje
ona duże koszty przy zakupie gruntów rolnych,
 usunięcie komina w Prądocinku na wysypisku śmieci, osiem lat temu
proponowałem, żeby go usunąć lub załatwić zaświadczenie, że nikomu
nie zagraża,
 usunięcie drzew na poboczu skrzyżowania Gubin-Zielona Góra do
Dychowa.
Sekretarz – prawie co sesję Panu tłumaczę, że ustawą z początku lat 90-ych
ustawodawca wygasił moc obowiązywania planów zagospodarowania
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przestrzennego i nie mamy ogólnego planu dla całej gminy, mamy tylko plany
na poszczególne działki. Studium nie ma wpływu na wartość działki, dzieli
tylko działki na co mogą być wykorzystane. Pan nawiązuje do działek
sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Jeżeli działka jest
z możliwością zabudowy, to Agencja przygotowuje i ona ustala ceny.
Radny Nadolny – rzeczoznawca przy wycenie mówi, że my mamy zawyżone
ceny.
Radny Powiatowy Jagodziński – fundusz europejski podzielił środki na sektor
prywatny rolniczy i sektor społeczny. Rybołówstwo, rybactwo i przetwórstwo
rybne to jest nazewnictwo, czyli na jakie zadanie z tym związane zostały
wydane środki. My jako gmina powinniśmy być dumni, że pozyskujemy te
środki unijne, są w nich drogi, oświetlenia, remont boiska i powinniśmy
dziękować, a nie krytykować.
Wójt – komin nie stwarza zagrożenia, nie będę robił ekspertyzy, to nie jest nasz
obiekt i z tego co wiem jest to jakiś punkt odniesienia dla lotników. Nie mamy
prawa ponosić kosztów na coś, co nie jest naszą własnością.
Radny Nadolny – ale zapytania są bez kosztów.
Wójt – Pan jako radny też ma prawo zapytać.
Sołtys Duziak – pisałem, żeby w budżecie na 2014r. uwzględnić dodatkowe
oświetlenie w Janiszowicach, na parkingu przy cmentarzu już są lampy za co
dziękuję, ale jeszcze brakuje czterech dodatkowych w miejscowości.
Otrzymałem pismo, że będzie to wykonane w 2014r. i jeszcze nie ma.
Wójt – w tym roku już nie, ale w przyszłym roku będzie częściowe doświetlenie,
mamy w budżecie 70.000 zł i jak zostaną pieniądze po przetargach. Ja bym
chciał zrealizować wszystkie wnioski.
Radny Grudziński – co sesję pojawia się temat oświetlenia, mamy ponad 2 mln
zł przeznaczone na inwestycje, ale zmierzamy do tego, że budżet ten ulegnie
zmniejszeniu. Kolega radny Murawa rozdał nam ulotki dotyczące oświetlenia
energooszczędnego i na pewno sam zakup jest droższy od tego tradycyjnego.
Czy w tej kwestii nie należałoby przyjrzeć się temu i rozważyć takie dodatkowe
punkty oświetleniowe, może by na początek zbudować pięć, a nie dziesięć
takich lamp, ale w kierunku takim, żeby było oszczędnie. Ponad 600.000 zł
mamy w budżecie na energię elektryczną. Tych punktów świetlnych przybyło
sporo. Czy te lampy na słupach energetycznych są własnością gminy czy
zakładu energetycznego, a oni tylko czynią usługi i czy my możemy ingerować
w te oświetlenie uliczne na tych liniach, czy tylko na tych słupach, które
stawialiśmy?
Wójt – zapoznałem się z tym i trzeba iść w nowoczesność, myślę że warto w to
wejść, majątek tych słupów jest własnością ENEA S.A. i płacimy im za
konserwację. Te lampy, które my postawiliśmy są nasze. Energetyka będzie
sukcesywnie wymieniać oprawy lamp, jako że od 2016r. według dyrektywy
13

unijnej zostanie zaprzestana produkcja żarówek rtęciowych i będą musieli je
wymienić. Nie weszliśmy do tego programu Energetyki polegającego na
wymianie lamp na energooszczędne, ponieważ to zostało zrobione nieprawnie
i jest to teraz zmartwienie tych wójtów, którzy w to weszli. Za gminne
pieniądze zostały wykonane prace na nie swoim mieniu. Byłem w tej sprawie
u Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, który stwierdził, że jest to
niezgodne z prawem. Energetyka wiedząc o zbliżającej się od 2016r. wymianie
lamp zaproponowała gminom taką wymianę na energooszczędne, a finansowane
to miało być z tych oszczędności jakie powstaną.
Radny Grudziński – ledy dają więcej światła, niż żarówki rtęciowe, jeżeli
miałaby być to oszczędność ok. 80% jak tu zapowiadają w ulotce, to warto
spróbować.
Radny Powiatowy Jagodziński – decyzją Rady Powiatu obniżyliśmy diety
radnych i te zaoszczędzone środki przekażemy na działalność stowarzyszeń do
kwoty 10.000 zł, zachęcam więc do współpracy i składanie wniosków do
Zarządu Powiatu.
Ad. 23.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Mariola
Szajek zamknęła obrady, dziękując wszystkim za udział.
Sesję zakończono o godz. 1250
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Ewelina Roszak
2014-12-30

Mariola Szajek
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