Protokół Nr XXI/2017
z XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 12:45.
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 15 radnych
- 9 radnych
- Joanna Kalamarska, Józef Karpiński, Eugeniusz
Dembowski, Zenon Sznek, Tomasz Lisowski, Jan Sikora.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załącznik nr 1,2 i 3 do nin. protokołu.
Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Paweł Miąsko. Przywitał Starostę Powiatu
Lidzbarskiego Jana Harhaja, Wójta Gminy Andrzeja Mazura, Skarbnika Gminy Marię
Wojtczak, Sekretarza Gminy Krystynę Błażewicz, Radną Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego Małgorzatę Kozioł, Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie
Tomasza Gładkowskiego, Radnego Powiatu Lidzbarskiego Wojciecha Michańczyka,
kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych,
sołtysów oraz przybyłych gości. Następnie, w oparciu o listę obecności, stwierdził
prawomocność obrad i przedstawił projekt porządku obrad, który został przesłany radnym,
wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
Sprawozdanie z wykorzystania funduszy przez organizację pozarządowe działające w
sferze pożytku publicznego w 2016 roku – spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Lubomino.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028;
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubomino;
d) zmiany nazwy ulicy K. Świerczewskiego w Lubominie;
e) rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubominie;
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
obrębu Lubomino;
g) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
7. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubomino
w 2016 roku.
8. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Lubomino.
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9. Informacja GOPS w Lubominie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2016
(ocena zasobów do wglądu na stronie www.lubomino.ug.gov.pl – wiadomości)
10. Omówienie stanu dróg na terenie Gminy Lubomino.
11. Zamknięcie obrad.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.

Jan Harhaj Starosta powiatu Lidzbarskiego podziękował za możliwość skorzystania z
dzisiejszej sesji, podczas której wraz z Panem Wójtem Andrzejem Mazurem jako
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Powiatu Lidzbarskiego mogą po raz kolejny wręczyć
nagrodę najlepszej uczennicy Gimnazjum w Lubominie. Dodał, że w tym roku odbył się już
XIII bal Platformy Obywatelskiej na którym uzbierano 30.000,00 zł. Z zebranych środków
zakupiono 15 komputerów, które zostały rozdane na terenie powiatu lidzbarskiego dla
młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych. We wrześniu będą rozdawane opaski i kamizelki
dla klas O – I. Ponadto wsparto niepełnosprawnego sportowca, który reprezentuje powiat na
terenie całego kraju.

Dyrektor Gimnazjum w Lubominie Maria Mazur przedstawiła wytypowaną do odbioru
nagrody uczennicę szkoły Karolinę Paź. „Jest absolwentką Szkoły Podstawowej w Wilczkowie
od trzech lat uczęszcza do Gimnazjum w Lubominie. Wzór uczennicy, dziewczyna o
niesamowitej osobowości, na którą zawsze można liczyć. Średnia od pierwszej klasy utrzymuje
się na poziomie powyżej 5,00. W tym roku jest to druga średnia w szkole 5,57. „

Następnie Karolina Paź odebrała komputer z rąk Pana Starosty i Wójta Gminy Lubomino,
którzy gratulując uczennicy wysokich wyników w nauce, życzyli dalszych sukcesów zarówno
w życiu zawodowym jak i osobistym.

Korzystając z okazji, że na sesji jest obecny Starosta Powiatu Lidzbarskiego radni mieli
możliwość zadania pytań i tak:

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał na jakim etapie jest realizowana inwestycja na drodze
powiatowej w Gronowie?

Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj powiedział, że to był szczególnie mokry rok,
który pokazał jakie mamy problemy na terenie powiatu lidzbarskiego, jak zostały rozjechane
drogi i mieszkańcy muszą cierpieć. Mimo tego powiat znajduje się na drugim miejscu, jeśli
chodzi o remonty dróg tj. 122 km dróg w ciągu 6 lat. Wszystko dzięki temu, że jest roztropność
w śród radnych, wójtów i burmistrzów, gdzie wspólnie z samorządem powiatowym podejmuje
się decyzje i realizuje zadania. „Teraz przyszła kolej na drogę o którą tak długo zabiegał Radny
Stanisław Sienkiewicz. Była to również wspólna decyzja rady i Wójta Gminy Lubomino do
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której się przychyliłem. Jesteśmy na etapie dokończenia dokumentów do przetargu. Między
czasie zostały poczynione pewne prace przygotowawcze i będą wykonywane jeszcze na
początku maja. Jesteśmy również przygotowani i będziemy składać dokumenty do Wojewody
jak tylko we wrześniu ogłosi konkurs na „Schetynówkę”, ponieważ również jest kolej Gminy
Lubomino na dalszy ciąg tej drogi”.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy będzie jeszcze możliwość
poprawienia trochę nawierzchni drogi?

Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj „Tak. Zaraz na początku maja”.
Dodał, że jeszcze nigdy na terenie powiatu nie było tylu pozarywanych przepustów po zimie
co tego roku. „Kupiliśmy następną koparkę. Dostaliśmy w darowiźnie od Gminy Orneta
działkę o powierzchni 1600m. Jesteśmy na etapie jej ogradzania. Będzie to baza, na której
będzie stał sprzęt i wówczas do Lubomina czy Wapnika będziemy mieli 8- 10 km a nie 26 – 35
km. Jest to duża różnica w kosztach. Dodajemy coraz więcej do szkół, ponieważ subwencja
maleje a koszty utrzymania rosną. Powiat Lidzbarski, gdyby nie miał Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka to musielibyśmy w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie
łączyć szkoły średnie. Nie utrzymalibyśmy tych szkół. Młodzieży jest coraz mniej. Dodatkowo
mamy jeszcze drogi i szpital. Cieszę się, że potrafiliśmy jako gminy z powiatem tak wszystko
dopracować, że jako powiat dostaliśmy najwięcej środków z PROW-u w województwie. Tylko
dlatego, że Gminy: Lubomino, Kiwity i Lidzbark Warmiński część dróg powiatowych przejęły
na okres kilku lat i mogliśmy złożyć wnioski o dofinansowanie. To jest właśnie współpraca”.
Sołtys Sołectwa Różyn Marek Samsel zapytał, kiedy będzie realizowana inwestycja na drodze
Wolnica – Różyn?”

Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że przetarg jest przygotowywany,
inwestycja zostanie rozpoczęta jeszcze w 2017. Natomiast zapłata nastąpi w roku 2018,
ponieważ dopiero w następnym roku będziemy mogli zaciągnąć kolejny kredyt na inwestycje.
Tak też będzie konstruowana specyfikacja do przetargu.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Rady Paweł Miąsko podziękował Panu Staroście za
przybycie na sesji.

Ad.2. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 17.03.2017r. do 27.04.2017r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Adam Wieczorek zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie dostarczone kruszywo?
3

Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że umowa została podpisana. Część
kruszywa zostanie zawieziona na drogi, które zostały wybrane do inwestycji tj. BieniewoBieniewo, Gronowo - Praslity oraz Ełdyty Małe - Klony. Do połowy maja zostanie to
zrealizowane.
Radny Adam Wieczorek odnośnie zarządzenia nr 0050.20.2017 zapytał na jaki cel została
zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że pożyczka została zaciągnięta na
wymianę poszycia dachowego (eternitu) na budynku Urzędu Gminy Lubomino. Jest to ostatni
rok, kiedy można otrzymać dofinansowanie na usunięcie i utylizację eternitu z którego chcemy
skorzystać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, czy dofinansowanie wynosi 85%.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że zwrot środków jest za samo zdjęcie
i utylizację eternitu. Remont dachu trzeba zrobić we własnym zakresie. Pożyczka została
zaciągnięta na wykonanie nowego poszycia dachowego.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem jaki jest przewidywany koszt wymiany
poszycia dachowego?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiadając poinformował, że przewidywany
koszt to 120.000,00 zł plus Vat. Kosztorys jest zrobiony na podstawie cen rynkowych, dlatego
też dopiero przetarg określi wartość wymiany.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zapytała czy na ulicy Krótkiej w Lubominie remont
mostku został już zakończony?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że nie był to remont mostku tylko naprawa
awarii. W drodze przy mostku zrobiła się dziura na wylot, która była łatana zbrojeniem i
zalewana cementem. Na ulicy Krótkiej od dwóch lat stoi znak ograniczenia do 2 ton, którego
nikt nie przestrzega.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ile było zakładane w przetargu zużycie roboczogodzin
koparko-spycharki?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie pamiętam.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ile się zmniejszyło w porównaniu z rokiem ubiegłym?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Za szczegółowe pytania. Można to później
sprawdzić. Myślę, że z roku na rok są to podobne ilości godzin. Tegoroczny budżet na drogi
jest podobny do tego z roku ubiegłego myślę więc, że to jest jedynie kwestia ceny.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że skoro kupiliśmy traktor i mamy ładowacz
czołowy to koparko-spycharka będzie tylko do kopania”.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Tak. W tej chwili, jeśli chodzi o załadunek
kruszywa radzimy sobie sami. Sporo godzin zeszło na położenie płyt na drogę GronowoRóżyn. Nad wzmocnieniem tej drogi pracowano 3 czy 4 dni.”
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Radny Stanisław Sienkiewicz „Temat tej drogi będzie już wypełni rozwiązany? Będzie w
pełni utwardzona i nie będzie problemów?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur ” Wszystko jest kwestią użytkowania drogi.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Kwestia odcinka, którego brakowało, czy on jest już zrobiony
i nie będzie problemu?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Pytanie zasadne, ale nie do mnie.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jaka ilość kruszywa została przewidziana do zakupu?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „950 ton na inwestycję oraz bieżące utrzymanie
dróg.”
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, czy kruszywo pójdzie tylko na wspomniane wcześniej
trzy drogi wytypowane do inwestycji?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że nie tylko. Ze środków na
utrzymanie dróg wybieramy trzy drogi, które traktujemy inwestycyjnie. W związku z tym, że
jest zbyt mało dochodów bieżących i trzeba schodzić z wydatków bieżących, drogi te robione
będą w ramach inwestycji. Nie oznacza to, że pozostałe drogi zostaną bez kruszywa czy
równiarki.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy te 900 ton starczy na trzy drogi? Załóżmy, że droga
Gronowo - Praslity ma 1,5 km, jaka tam pójdzie warstwa kruszywa? W Ełdytach Małych
odcinek drogi też nie jest krótki. Czy ta droga po roku czasu się nie rozsypie? Z trzecią drogą
jest to samo .” Dodał, że mieszkańcy Gronowa są zachwyceni, że będą mieli normalną drogę
dojazdowa a może okazać się, że dostaną kruszywo za 30 tyś. zł. i temat zakończony.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur ” Chcąc zrobić drogę z kruszywa na kilometr trzeba
wydać 100 tyś. zł. Czyli trzeba 1200 ton kruszywa wyłożyć, mieć sprzęt, rozsypać i utwardzić
wówczas będzie można mówić, że droga będzie taka jak droga Gronowo -las. Każde inne
działania to jest jedynie wzmacnianie nawierzchni w miejscach, które są najgorsze.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jaka będzie zrobiona długość odcinka drogi w Gronowie?”.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur poinformował, że droga ta została wyrównana przez
jedną osobę włóką i na razie się trzyma. Na drogę pójdzie jeszcze równiarka a najgorsze miejsca
będą wzmacniane. Nie będziemy sypać na całej długości.
Mariola Gulbinowicz (mieszkanka Wapnika) wnioskowała o naprawę drogi Wapnik –
Wojciechowo, która znajduje się w bardzo złym stanie.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur poinformował, że droga jest ujęta w harmonogramie
przez Komisję Rolnictwa do konserwacji w tym roku. „Zastanawiamy się co zrobić, aby tą
drogą nie jeździły samochody ciężarowe. Może postawimy hopkę, aby ciężarówka nie mogła
przejechać. ”
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał na jakim etapie jest inwestycja w Wilczkowie oraz
kiedy się zakończyć?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że inwestycja ma się zakończyć 31
lipca 2017 roku. Obecnie jest zbierane kruszywo,a na jednym odcinku jest kładziony
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krawężnik. Ponadto zostały zrobione studzienki odpływowe i wszystkie sprawy związane z
odprowadzeniem wody.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ogólnie temat z Wilczkowem będziemy mieli uregulowany?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Mam nadzieję. Miejscowość praktycznie będzie
miała wszystkie drogi utwardzone w samym centrum poza koloniami.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że po drodze za cmentarzem znajdującej
się w obrębie miejscowości Wilczkowo nie mogą przejechać samochody.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że większość pozyskanego obecnie
materiału zostało wywiezione na tą drogę. Jak będzie już można to zostanie jeszcze puszczona
równiarka.
Dodał, że wszystko jest kwestią użytkowania drogi. Jeśli wyjeżdża się ciągnikiem na drogę
publiczną trzeba zwracać uwagę czy nie zostanie wyniesiono błoto. Jeżeli tak to należy je
posprzątać. Na drodze publicznej korzysta się ze zjazdu a nie jeździ się tam gdzie się chce.
Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie Tomasza Gładkowskiego
poinformował, że w kodeksie wykroczeń jest mowa o tym co grozi za zanieczyszczanie,
uszkadzanie czy niszczenie drogi. Drogę gruntową jest łatwiej zniszczyć. Na razie policja tylko
upomina takie osoby. Jeśli jednak zdarzenie będzie się powtarzało sprawa będzie kierowana do
sądu ewentualnie będzie nakładana grzywna.
Sebastian Maciejewski Sołtys z Bieniewa zabierając głos stwierdził, że rok jest taki jaki jest.
Drogi się rozjechały a rolnicy muszą wjechać na pole i z niego wyjechać. Nie ma możliwości
użycia wszędzie karchera.
Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie Tomasza Gładkowskiego
powiedział, że nie jest to żadne usprawiedliwienie dla policjanta czy dla sądu. Jeżeli dojdzie do
wypadku to będzie problem.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 7 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym” /1 osoba nie
głosowała/.

Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał, zaproszenia które zostały przesłane do
Radnych Gminy Lubomino tj. od Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w
Lubominie na Disco polo Majówkę, która odbędzie się 6 maja 2017 roku oraz od Kierownik
ŚDS w Wolnicy na VI Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, który odbędzie się 24 maja 2017 roku.
Następnie odczytał pismo, które wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku
Warmińskim z informacją, że przepust pod drogą powiatową nr 1364N na odcinku Rogiedle –
Bzowiec zostanie udrożniony.
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Pismo stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Poinformował, że 16 marca 2017 roku do Urzędu Gminy Lubomino wpłynęła skarga na
uchwałę Nr II/9/2003 Rady Gminy Lubomino z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Lubomino. Skarżący Wojewoda Warmińsko-Mazurski wnosi o stwierdzenie
nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej §27 ust.2 jej załącznika zatytułowanego
„Statut Gminy Lubomino”. Skarga kierowana jest do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
za pośrednictwem Gminy Lubomino.
Pismo stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Radny Stanisław Sienkiewicz „Co Pan na to Panie Przewodniczący?”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Panie Radny Pan zna moje zdanie”.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Nie ma co dyskutować, jeśli jest błąd trzeba go po
prostu naprawić”.
Radny Stanisław Sienkiewicz ”I co teraz? Dalej muszę iść do sądu?”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Panie Radny ja działam w oparciu o statut.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Powinien Pan działać zgodnie z prawem.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Na razie odczytałem skargę nie wyrok.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „Sprawa została skierowana do sądu. Pani Radca
ustosunkowała się do tego. Czekamy teraz na rozstrzygniecie Sądu Administracyjnego. Po
otrzymaniu orzeczenia musimy Statut dostosować do tego co nam wskażą.”
Radny Józef Jurkiewicz zabierając głos poinformował, że proponował Radnemu
Stanisławowi Sienkiewiczowi miejsce w Komisji Oświaty na co nie wyraził zgody co jest
zaprotokołowane.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Pan nie jest od propozycji. Trzeba to sobie jasno określić. Jak
Pan będzie to wtedy będziemy rozmawiać”.
Radny Józef Jurkiewicz „Ale miejsce było wolne. Niech Pan przyzna?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Od takich spraw jest Przewodniczący Rady. „
Radny Józef Jurkiewicz „Niech Pan potwierdzi, czy było wolne miejsce w Komisji Oświaty?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie było. Zresztą kandydowałem do każdej komisji.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „Nie ma co dyskutować. Sprawa jest w Sądzie
Administracyjnym i czekamy na orzeczenie.”
Radna Elżbieta Stachura- Możejko „Rozumiem, że nasz statut był badany pod względem
prawnym?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Oczywiście. Ale nie było precedensu.”
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Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „W ciągu 30 dni Wojewoda w trybie nadzoru może
zaskarżyć i uchylić uchwałę. Jeśli tego nie zrobił w danym terminie sprawa musi zostać
skierowana do Sądu Administracyjnego.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Proszę Państwa przykład idzie z góry. Nie może być
tak, że mniejszość decyduje za większość. Jedna czy dwie osoby będą ustalały co rada ma
zrobić. Nie może być tak, że Pan sam decyduje w której komisji będzie na pewno.”
Radna Małgorzata Szpyrka wnioskowała, aby na przystanku w Ełdytach Małych powiesić
kartkę obiekt chroniony oraz postawić wmurowany kosz na śmieci. Osoby przejezdne bardzo
często wyrzucają tam śmieci.
Radny Jarosław Łosiewicz poprosił, aby Pan Wójt przybliżył sytuację w sprawie akcyzy
paliwowej.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Tak jak obiecałem poprzednim razem. Chcieliśmy
doprowadzić do tego, żeby przynajmniej z jedną osobą mieć jasną prawną sytuacje. Prawnicy
tej osoby próbowali przekonać mnie do umorzenia sprawy. Nasza Pani Radczyni stwierdziła,
że nie ma podstaw do umorzenia tej sprawy w Urzędzie Gminy w związku z tym wydaliśmy
decyzje nakazującą zwrot akcyzy i czekamy na zaskarżenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Natomiast wszystkim pozostałym osobom będziemy do czasu rozstrzygnięcia
przedłużać termin załatwienia sprawy. Tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć.”
Sołtys Sołectwa Różyn Marek Samsel powiedział, że dwie osoby już praktycznie wygrały
sprawę. Skąd w razie czego Urząd Gminy weźmie środki na zwrot akcyzy?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „My nic nie zwracamy, dlatego że pieniądze, które
zostały wypłacone w formie akcyzy były od Wojewody z budżetu państwa. My tylko zbieramy
wnioski i wypłacamy środki oraz odpowiadamy za prawidłowość naliczeń finansowych. Jeśli
okaże się, że wnioski były prawidłowe to stroną w tym momencie jest Wojewoda.”
Sołtys Sołectwa Różyn Marek Samsel „Ale to gmina zaskarżyła.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Gmina nic nie zaskarżyła. Dostaliśmy z Izby Celnej
informację, że faktury złożone u nas na akcyzę są „mało prawdopodobne”. W związku z tym,
jeżeli przyczyna wypłacenia akcyzy przestaje mieć jakąkolwiek wartość prawną to znaczy, że
trzeba zażądać zwrotu środków i zrobiliśmy tylko tyle. Nie wszczynaliśmy postępowania
Dostaliśmy decyzję z Izby Celnej, że mamy się sprawa zająć”.
Sołtys Sołectwa Różyn Marek Samsel „Mówione było, że na razie wszystko będzie
wstrzymane.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur ” Mówiłem, że będzie wszystko wstrzymane w
stosunku do pozostałych osób ale jedną osobę dla próby musimy poddać ocenie prawnej. Nie
mam podstaw, żeby wszystkim odroczyć. Do czasu rozstrzygnięcia co najmniej jednej sprawy
mogę jedynie to zrobić. Skarżycie na razie Urząd Celny albo Urząd Skarbowy. Decyzje gminy
możecie zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co radzę wszystkim robić.
To jest organ, który może uchylić naszą decyzję. Nawet prawnik, który przyjechał powiedział,
że nie mogę wstrzymać decyzji, bo będę ukarany. Muszę czynić jakiekolwiek postępowanie.
Za zaniechanie też jest kara. Muszę mieć wyrok sądu np. że faktury uznaje się za prawidłowe,
wówczas resztę spraw mogę umorzyć.”
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Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał na zasadzie jakiego porozumienia samorząd sprząta
chodniki przy drodze wojewódzkiej?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że nie ma takiego porozumienia.
„Tam gdzie jest nasza nieruchomość, tam sprzątamy”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Tam gdzie przylega chodnik to rozumiem. Tutaj Pani Radna
mówiła, że jest problem ze sprzątaniem śmietników a to chyba pracownicy Urzędu Gminy
powinni sprzątać czy nie? Bo jest to przy naszej drodze publicznej. My sprzątamy czyjś teren
nie dbając o porządek na swoim.”
Radna Małgorzata Szpyrka „Sama to zrobię i nie będę angażowała do tego pracowników bo
jestem tam na co dzień.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie jesteśmy w stanie, aby sprzątać każdy kilometr
drogi publicznej, który jest w naszej gminie. Państwo chyba rozumiecie i jest to zasadne, że jak
jest zbiorowość 1200 osób to jest zupełnie inaczej niż jak jest zbiorowość 31 osób. Jest osoba,
która może zasypać dołki w Gronowie to pójdzie i zasypie. Nie znaczy to, że zasypie na każdej
drodze. Nie stać gminy na to, żeby każdy papierek, który wyrzuci mieszkaniec czy osoba
przejezdna posprzątać, bo to jest teren publiczny. „
Dodał, że w związku z zawartym porozumieniem z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich
został zrobiony chodnik w Ełdytach Wielkich. „Chcemy teraz, aby dokończył zjazdy z naszych
dróg gminnych na drogę wojewódzką, żeby to w miarę wyglądało. Trzeba więc wykazać się
dobrą wolą współpracy.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Dobra wola kończy się na tym, że My mamy pełne pojemniki
z odpadami i trzeba dzwonić do naszego urzędu, żeby ktoś je opróżnił, bo od kilku miesięcy
nie są opróżniane. Na szczęście udało się to zrobić, ale znów są pełne. Skoro zobowiązałem się
segregować odpady to chciałbym nadal wyrzucać tam szkło”. Powiedział, że jeżeli ktoś od
czasu do czasu przegląda drogi to niech przy okazji spojrzy na pojemniki czy nie są już pełne”.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Powinna to robić firma, która ma podpisaną z nami
umowę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Powinna, ale się z tego nie wywiązuje”.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Przekażemy uwagi.”
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, kiedy staną wiaty przystankowe i czy jest możliwość,
aby były z zajściem, które trochę osłaniałoby przed warunkami atmosferycznymi?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Chcielibyśmy stawiać takie wiaty jakie są już przy
przystankach w Lubominie. Czyli z trzech stron zamknięte. Wszystko jest też kwestią ceny.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Przez co najmniej sześć lat wiele nie dostaliśmy od samorządu,
więc chyba stać nasz samorząd, żeby takie wiaty zapewnić. Jesteśmy i tak ostatni w kolejce.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur poinformował, że jeśli chodzi o wiaty przystankowe
to miejscowość Gronowo jest druga w kolejności. W niektórych miejscowościach wiaty
przystankowe były stawiane za sołeckie pieniądze.
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Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jak Pan Wójt zapatruje się na drugi etap remontu drogi
Samborek – Wilczkowo? Dodał, że w ubiegłym roku był robiony pierwszy etap tej drogi co jest
zrozumiałe, ponieważ przy tej drodze są zabudowania i mieszkają ludzie. Robienie dalszego
odcinka drogi nie jest do końca zrozumiałe.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że jest osobą konsekwentną i jak została
wybrana ta droga do remontu to trzeba ją dokończyć. Nie udało nam się dostać dotacji na całość
odcinka tej drogi, dlatego będzie robiona teraz trzecia część. Wniosek do Marszałka był pisany
na 150.000,00 zł a przyznana kwota to 30.000,00 zł. Drogę zrobiono za 60.000,00 zł. Gdyby
przyznano od razu 150,000,00 zł droga zrobiona byłaby za 300.000,00 zł. Droga ma ponad 3
km i została wybrana do inwestycji przez Radę Gminy. Gdy zostanie skończona ta droga będzie
robiona kolejna.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że nie jest powodem, że między innymi Pan
Przewodniczący mieszka przy tej drodze?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „To nie jest żaden powód.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko powiedział, że również jest mieszkańcem tej gminy.
Radna Małgorzata Szpyrka zapytała Radnego Stanisława Sienkiewicza czy droga w
Gronowie jest robiona dlatego, że jest radnym gminy?
Radny Stanisław Sienkiewicz „Mówimy o trzecim etapie, gdzie jeden po drugim jest co roku.
W mojej miejscowości jest droga i też jest przewidziany drugi etap. Minęło 7 czy 8 lat i nic się
w tym kierunku nie dzieje. Nie ma innych ważniejszych dróg? Ja bym przynajmniej do tych
trzech miejscowości dołożył te 89 tys. zł i by były trzy drogi zrobione. Ta droga tak naprawdę
niewiele komu służy. Te cztery rodziny mają spokojnie wyjazd do drogi asfaltowej.” Dodał, że
ta droga nie łączy miejscowości.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że droga łączy miejscowość
Samborek z Wilczkowem.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Żeby to Panu jakoś objaśnić, to tak jak by Pan jeździł
do Lubomina przez Dobre Miasto. W tej chwili tak mamy jadąc do Wilczkowa.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Był Pan jak był uchwalany program inwestycji?
Jest ta droga wpisana od 5 czy 6 lat?”
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, ile dróg zostało wypchanych tylnym wyjściem?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Ucieka Pan od odpowiedzi. Jest ta droga wpisana
do harmonogramu?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nasza też była w 2017 roku do realizacji.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że droga jest wpisana do harmonogramu
i skoro udało się pozyskać pieniądze na jej remont to nie można teraz mówić, aby zrobić inną
drogę. Tak się nie robi.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ja domagam się tego co ma być w przyszłej uchwale. Tej
równości konstytucyjnej, tego równouprawnienia i tego braku dyskryminacji.”
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Radny Adam Wieczorek poinformował, że miał sygnały, iż pracownicy, którzy sprzątali
chodniki w Lubominie wrzucali piach ludziom do ogródków.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że większość piachu była wrzucana na
przyczepę i pierwszy raz słyszy o takiej sytuacji. Dodał, że po dzisiejszych uwagach
przestajemy sprzątać nie swoje, ponieważ to nie jest nasze zadanie. Będą sprzątane tylko nasze
ulice.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Panie Wójcie stać nas na wykonanie dokumentacji na
rozbudowę Urzędu Gminy? Na ten cel jest przeznaczone 50 tyś. zł.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Mamy z nadwyżki trochę pieniędzy z ubiegłego
roku na inwestycje w związku z tym był wniosek rady, że najwyższy czas, aby zając się
budynkiem a nie wydawać wszystko na bieżące wydatki. Dlatego to przygotowałem.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że większość radnych jest za tym?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Tak. Natomiast czy to zrobimy to nie wiem. Nie
wiemy jaka będzie w roku przyszłym sytuacja z finansowaniem choćby oświaty. Oświata to
wydatki bieżące i nadwyżka nie powinna być przeznaczona na zrównoważenie budżetu.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko dodał, że Komisja Kultury, Oświaty i Promocji gminy
Lubomino na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2017 roku złożyła wniosek o sfinansowanie przez
Urząd Gminy Lubomino tabliczek z nową nazwą ulicy dla mieszkańców obecnej ul.
Świerczewskiego w Lubominie.
Radny Jarosław Łosiewicz zapytał jaki jest koszt zakupu takich tabliczek?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że na tą chwile nie jest w stanie
określić jaki to byłby koszt.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że gmina powinna tylko oznakować ulicę a we
właściwości każdego mieszkańca jest oznakowanie domu.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur stwierdził, że to prawda jednak mieszkańcy i tak
będą narażeni na wymianę wszystkich dokumentów.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „To naprawdę nie będzie duży koszt. To jest wyjątkowa
sytuacja.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „U nas wystarczyło, że przyjechała telewizja i stwierdziła, że
jest to wioska „widmo” a tabliczki się pojawiły. Może zrobić spotkanie z mieszkańcami niech
podejmą decyzję.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz powiedziała, że tabliczki zakupione przez gmine będą
zwykłe i proste. Niektórzy mieszkańcy zakupują sobie ozdobne tabliczki.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Powieśmy te tabliczki a jeżeli ktoś wymyśli sobie inne,
ładniejsze to wymieni.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Niech mieszkańcy kupią sami i nie będzie żadnego problemu.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek Komisji Kultury,
Oświaty i Promocji Gminy Lubomino.
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W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw
– 2, wstrzymało się – 1.

Radny Stanisław Sienkiewicz „W dokumentacji jest 10,5 tyś. zł. wydane na samochód. Na
jakie to cele poszło i dlaczego teraz?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Dostaliśmy kolejny samochód z policji, który jest
remontowany.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Który rocznik samochodu?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „2009”
Radny Stanisław Sienkiewicz „O ile spadły wydatki na wyjazdy służbowe?”
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak poinformowała, że z planu wydatków przenoszono środki
finansowe z podróży służbowych na wyjazdy służbowe. W ramach tych środków wykonano
również remont oraz pokryto koszty ubezpieczenia samochodów.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Praktycznie jak nie kolidują wyjazdy to nie ma już poleceń
służbowych wyjazdowych?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Jeśli chodzi o moją osobę to nie ma żadnych.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie mówię o Pana osobie. Podejrzewam, że nie tylko Pan
jeździ tym samochodem.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „To jest samochód tylko dla mnie i nie może mieć 5
kierowców.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Myślałem, że samochód będzie służył dla całego urzędu.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Jak jest taka potrzeba, to inny kierowca też jeździ
tym samochodem.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zapytał, czy są pytania do Pana Policjanta.
Pytań nie było.
Radny Leszek Migryt poinformował, że samochody zjeżdżając z drogi w Ełdytach Wielkich
wjeżdżają na nowo położony chodniku w związku z czym dobrze byłoby postawić tam barierki.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Mieliśmy już taką informacje wcześniej.
Wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o postawienie takiej barierki.”
Radny Leszek Migryt wnioskował o zasypanie wyrwy na zjeździe z drogi wojewódzkiej do
Ełdyt Wielkich.
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Ad.5.Sprawozdanie z wykorzystania funduszy przez organizację pozarządowe działające
w sferze pożytku publicznego w 2016 roku – spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zwrócił się z pytaniem czy są pytania do sprawozdania
i obecnych na sesji przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał na jakiej zasadzie rozliczają się stowarzyszenia? Czy
sami rozliczają dokumentację czy mają księgową?
Prezes Stowarzyszenia „Nasze Marzenia” Mariola Gulbinowicz „Sami się rozliczamy.
Mając świadomość, że mamy Stowarzyszenie a zarząd odpowiada za wszystko.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Szkolenia jakieś są w tym zakresie?”
Prezes Stowarzyszenia „Nasze Marzenia” Mariola Gulbinowicz „Dla mnie pomocą był
internet i prywatne osoby.” Dodała, że Gmina organizowała również kursy dla stowarzyszeń
na które nikt prawie nie przychodził.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Panie Wójcie, czy jakby w naszej gminie, ktoś pomagał
organizacjom w kwestii rozliczeń, bo nie wszystkie sobie radzą?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie ma nic za darmo. Żeby mógł ktoś pomagać,
musi mieć uprawnienia księgowej.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Takie kursy organizuje Olsztyn, bo dowiadywałem się w
Warmińskim Zakątku czy nie byłoby dobrze przeszkolić jednego z pracowników, oczywiście
fachowca od spraw księgowych?”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz powiedziała, że musiałaby zostać zatrudniona
dodatkowa osoba. Nie damy teraz nikomu dodatkowego zadania.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Organizacje pozarządowe wykonują przecież zadania naszego
urzędu.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „Dlatego też, zlecamy im zadania do wykonania.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy nie wypadałoby pomóc takim organizacjom i wesprzeć je
trochę w tym zakresie? Dobre Miasto radzi sobie z tą kwestią, bo byłem i się dowiadywałem.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie mamy akurat tylu księgowych, aby wspomagać
dodatkowo stowarzyszenia. Próbowałem to na spotkaniu ze stowarzyszeniami przeprowadzić
w taki sposób, że znajdziemy osobę, która będzie to robić w ramach środków
przyznawanychStowarzyszeniom.” Dodał, że gmina jest od kontrolowania czy stowarzyszenie
wydaje środki zgodnie z ustawą. Straciłoby to sens w momencie zatrudnienia księgowej do
rozliczania organizacji pozarządowych, ponieważ urzędnik kontrolowałby urzędnika. Dlatego
też, nie wyszło to po raz drugi. Przy każdym wniosku o dotację stowarzyszenie powinno
planować około 200- 500 zł dodatkowo na księgową, która je rozliczy.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że dobrze byłoby zorganizować osobę, która
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przeprowadziłaby takie szkolenie. Organizację mogłyby uczyć się jedna od drugiej.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że takie szkolenia były już organizowane.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, czy Stowarzyszenia prowadzą księgowość prostą czy
złożoną?
Prezes Stowarzyszenia „Nasze Marzenia” Mariola Gulbinowicz odpowiedziała, że pracuje
się na kontach. To jest inna księgowość niż prowadzą biura rachunkowe. Nie każdy to potrafi i
nie każdy to umie.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur dodał, że co innego jest rozliczenie i prowadzenie
konta a co innego jest sprawozdawczość, która powinna być robiona do Urzędu Skarbowego.
Jeżeli CIT 8 nie został wysłany w terminie to Urząd Skarbowy upomina takie Stowarzyszenia
i często grozi karami.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz poinformowała, że szkolenia z tego zakresu były
organizowane stowarzyszeniom i nie było dużego zainteresowania.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czyli pretensje mogą mieć wyłącznie do siebie ponieważ nie
uczestniczyli w szkoleniach?”
Prezes Stowarzyszenia „Nasze Marzenia” Mariola Gulbinowicz „Nie o to chodzi. Były
swego czasu organizowane spotkania z których bardzo mało osób korzysta. „ Dodała, że
proponowała, aby na początku roku stowarzyszenia spotykały się i omawiały terminy
organizowanych imprez tak, aby jedna z drugą nie pokrywały się i mimo wszystko nie ma
zainteresowania.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur powiedział, że w ubiegłym roku było zorganizowane
szkolenie finansowo - księgowe z księgową z Warmińskiego Zakątka.
Skarbnik Uczniowskiego Klubu Sportowego TROPS Maria Mazur zabierając głos
stwierdziła, że spotkanie z księgową, fachowcem nie daje pewności, że stowarzyszenia będą
potrafiły księgować. Nie jest możliwe nauczenia się tego w ciągu dwóch godzin.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Ze strony rzędu, jeśli chodzi o środki publiczne
rozliczamy każde stowarzyszenie, bo za to odpowiadamy. Jeśli chodzi o sprawozdania i Urząd
Skarbowy to każde stowarzyszenie musi radzić sobie samo.”
Skarbnik Uczniowskiego Klubu Sportowego TROPS Maria Mazur podziękowała za środki
finansowe dzięki którym dzieciom organizowane są różnego rodzaju zawody i turnieje
sportowe.
Prezes Stowarzyszenia „Nasze Marzenia” Mariola Gulbinowicz również w imieniu
stowarzyszenia podziękowała Wójtowi Gminy Lubomino za współpracę.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur podziękował Stowarzyszeniom za to, że
stowarzyszenia realizują zadania gminy swoją pracą, dzięki czemu zaoszczędzane są środki
budżetowe.
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Prezes Stowarzyszenia „Nasze Marzenia” Mariola Gulbinowicz zaprosiła Wszystkich na
IV Rodzinny Letni Dzień Pieroga, który odbędzie się 17 czerwca 2016 roku na boisku przy
blokach w Lubominie.

Ad.6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Już powiedziałem co mi nie pasuje. Pierwszy raz jestem
przeciw drodze.”
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – o.
Uchwała Nr XXI/141/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubomino na rok 2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 6b Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 – 2028.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – o.
Uchwała Nr XXI/142/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.6c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że Komisja Kultury i Oświaty jest w pełni za?”
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Promocji Gminy Elżbieta Stachura Możejko
odpowiedziała, że tak.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
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Uchwała Nr XXI/143/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Lubomino stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.6d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy K. Świerczewskiego w
Lubominie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że tablice główne będą sfinansowane z budżetu?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur poinformował, że jeżeli wniosek Rady Gminy jest
pozytywny to sprawdzi jaki jest koszt zakupu tabliczek z nazwą ulicy i numerami domów.
Przygotuje się na komisję budżetową, żeby znaleźć środki finansowe na ten cel. Wówczas
będzie trzeba jeszcze raz przedyskutować jaką ilość tabliczek możemy zakupić.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXI/144/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy K.
Świerczewskiego w Lubominie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny Jarosław Łosiewicz opuścił posiedzenie.
Ad.6e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał co zarzuciło Samorządowe Kolegium Odwoławcze?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że nic. Jest to po prostu kolejna
skarga.
Radny Stanisław Sienkiewicz dodał, że w uzasadnieniu było napisane, że zarzuciło jakieś
nieprawidłowości.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz wyjaśniła, że to Skarżący odwołał się od decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które przekazało sprawę do
ponownego rozpatrzenia. GOPS w Lubominie wydał ponownie decyzję, od której Skarżący już
się nie odwołał.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że skoro decyzja została przesłana do ponownego
rozpatrzenia to coś było nie tak.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko oddał głos skarżącemu Panu E.C.
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Skarżący zapytał na jakiej podstawie przez ostatnie cztery miesiące ma zmniejszony zasiłek o
85,00 zł.?
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szpyrka powiedziała, że zasiłek został
zmniejszony o kwotę 75,00 zł. w związku z tym, że otrzymuje dodatkowo stały miesięczny
dochód od kuzyna w wysokości 150,00 zł. Zasiłek został zmniejszony zgodnie z ustawa o
pomocy społecznej. W chwili obecnej zasiłek wynosi 242,00 zł. Dodała, że skarżący mimo,że
jest osobą zdolną do pracy nie wykazuje żadnych chęci jej podjęcia. Otrzymał prace w Urzędzie
Gminy Lubomino, ale po niedługim czasie złożył podanie o rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron. W związku z tym Komisja Rewizyjna podtrzymuje decyzję GOPS w
Lubominie i uznaje skargę za bezzasadna.
Skarżący powiedział, że sam musi wykupywać lekarstwa. Ostatnio zapłacił 400,00 zł za opał.
Dodatkowo, będzie musiał zapłacić za ciągnik, aby to drzewo przywieść. Stryj jest osobą, która
wymaga opieki. Jest osobą niewidomą, mająca pierwszą grupę. Ostatnio musiał wzywać do
niego pogotowie. Kuchnia wymaga remontu na który go nie stać.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szpyrka dodała, że podczas wizyty
Komisji Rewizyjnej w miejscu zamieszkania Pana E.C zastano w mieszkaniu straszny bałagan.
Natomiast pomieszczenie, gdzie mieszka Stryj było wysprzątane.
Skarżący „Wiadomo jak to jest po libacji.”
Pracownik Socjalny Monika Kosk – Trociuk zabierając głos stwierdziła, że podczas każdej
wizyty u Skarżącego pyta go czy jest pod opieką lekarską. Ostatnio GOPS wykupił leki. Często
zdarza się, że Pan E.C pokazuje leki stare i po terminie. Wizyty odbywają się w asyście
dzielnicowego, ponieważ Skarżący często jest agresywny i pod wpływem alkoholu. Podczas
wizyt pyta również Kuzyna o stan zdrowia i czy czegoś potrzebuje. Nie jest tak, że nikt się nim
nie interesuje.
Następnie udzieliła odpowiedź na pytanie zadane wcześniej przez Radnego Stanisława
Sienkiewicza odnośnie przesłanej decyzji przez SKO do ponownego rozpatrzenia.
„W standardowych decyzjach nie wyjaśniamy dokładnie całej sytuacji np. ile mamy środków
finansowych na każdego mieszkańca. SKO poprosiło, żeby wyjaśnić, dlaczego decyzja została
wydana na cztery miesiące, bo z reguły wydajemy na trzy. Inne ośrodki wydają na pół roku.
Chodziło po prostu o takie wyjaśnienia. Dla osoby samotnie gospodarującej zasiłek okresowy
wynosi 317,00 zł. Z tym, że ten Pan nigdy nie podawał kwoty, iż otrzymuje pomoc od swojego
Stryja w wysokości 150,00 zł. W momencie, kiedy się o tym dowiedziałam pieniądze te zostały
wliczone do stałego miesięcznego dochodu. W związku z czym zasiłek uległ zmniejszeniu o co
Pan E.C ma cały czas pretensję.”
Dodała, że Skarżacy ma zabezpieczony opał na zimę i GOPS nie ma obowiązku dawać na ten
cel środki.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy poza pomocą finansową jest jakaś inna dodatkowa
pomoc?
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Pracownik Socjalny Monika Kosk – Trociuk odpowiedziała, że jeżeli Skarżący napisze
podanie to dostaje zasiłek na lekarstwa. Dostaje środki na energię elektryczną. W ubiegłym
roku był program i można było brać żywność w sklepie z czego korzystał również Skarżący.
W tym roku nie ma już tego programu, ale jak zostają środki finansowe na koniec roku to
również pozwalamy na zakup żywności.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XXI/145/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
Ad.6f. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania obrębu Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czego dotyczy zmiana? Co na tej działce ma powstać?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur wyjaśnił, że chodzi o były posterunek policji w
Lubominie. Działka w planie zagospodarowania ma zapis usługi bezpieczeństwa. Budynek
nabyła osoba prywatna i teraz zmieniamy zapis w planie na funkcję mieszkalną.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXI/146/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu Lubomino stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.6g. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że: Komisja Budżetu i Finansów
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2
głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym”.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o uzasadnienie do uchwały. „Odwołujemy się do
szczytnych celów, do konstytucji i do równości społecznej. Co ja mam powiedzieć? Jak na razie
jestem traktowany po macoszemu, moja miejscowość też. Bo co, bo jestem zły? Pan bardzo
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dobrze powiedział, że jak większość tak określa to mniejszość też nie powinna wiele poddawać
pod wątpliwość. Teraz okazuje się, że to jest mniejszość. Rząd jest z takiej a nie innej opcji a
inna opcja usilnie walczy, aby utrzymać się przy stołkach władzy. Czy chcą czy nie i czy
zamierzają zrobić coś dobrego dla ludzi to wszyscy widzą dookoła i każdy ma swój rozum. Ale
czy my jesteśmy tak naprawdę uprawnieni do tego? Bo załóżmy, że grupa społeczna włodarzy
jest zagrożona pod kątem bycia na tych stanowiskach, bo to głównie chodzi o
dwukadencyjność. Ogólnie w prawie jest ujęte tak, że większość ustala dla mniejszości. Nie
zawsze to idzie w dobrym kierunku. Dla mnie też się wiele rzeczy nie podoba a musze się
dostosować. Też mi się nie podoba, że nie mam drogi a innym się buduje o czym już
powiedziałem. Skłaniam się ku temu, że nie powinniśmy żadnej decyzji ani uchwały w tej
kwestii wydawać, bo to nie jest nasza kwestia. My na to wpływu i tak mieć nie będziemy.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Wrócę do tego o czym mówiłam na komisji. Uważam,
że nie powinniśmy jako rada uchwalać uchwały, do której uzasadnieniem są słowa polegające
na tym, że opieramy się na wypowiedziach różnych ugrupowań politycznych, które gdzieś tam
padają. Każdego dnia słyszymy różne wypowiedzi i z tego powodu nie uchwalamy uchwały.
Nie ma żadnego konkretu. Jakby była jakaś konkretna propozycja to bym to rozumiała.
Chcemy czy nie chcemy po tej dyskusji, która się odbyła na komisji jasne jest, że jest to
dokument polityczny. Jako rada nie mamy takiego mandatu, żeby się tutaj wypowiadać w
imieniu naszej społeczności w sprawach politycznych. To mi się nie podoba.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ciekaw jestem jak Pan Przewodniczący zagłosuje? Każdy
człowiek ma swoje zdanie. Proszę mi powiedzieć czemu nie mogę się doprosić przez dwa lata
żeby uczestniczyć w pracach komisji na zasadach ogólnych?”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Tutaj jest inna sprawa. Sama pamiętam dokładnie
przebieg tych głosowań i naprawdę dostał Pan propozycję uczestniczenia w komisji i ją
odrzucił. Nie twierdze, że wszystko było w porządku i może te zastrzeżenia są słuszne, ale to,
że propozycja padła to jest fakt.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Kandydowałem do każdej komisji i na pewno mogłem zostać
w którejś, ale w żadnej mnie nie ujęto.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Pan kandydował do każdej z komisji pod warunkiem,
że będzie Pan przewodniczącym.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Niektóre osoby, nie zostały przewodniczącymi a zostały w
komisji.”
Przewodniczący Rady Lubomino Paweł Miąsko „Tak to się kończy jak się coś chce
większości narzucić. „
Radny Stanisław Sienkiewicz przypomniał, że przed sesją dawane były dla radnych karteczki,
na które mogli się wpisać do jakiej komisji chcą kandydować. Dodał, że mogły one zostać
zebrane i głosowanie można było ustawić.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Pismo w sprawie ewentualnej propozycji podjęcia
uchwały z taką treścią przesłał Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, żadna
partia. W naszym związku w województwie też są stowarzyszone gminy. Mamy tam 56 gmin i
co powie Pan, że każdy gdzieś należy? Ale to są samorządy i reprezentujemy samorządy
wiejskie i miejskie. Mamy też swój wojewódzki ten jest ogólnopolski gmin wiejskich. Oni
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napisali do nas mając może więcej wiedzy niż my, że szykują się zmiany w samorządzie, które
nie są najlepsze dla samorządowców, szczególnie wiejskich. Zapytałem Państwa czy mam się
do tego przygotować i wniosek był pozytywny. Przygotowaliśmy na sesje uchwałę nie
poprawiając nic w tym co zostało nam przesłane. Teraz dziwie się, że mówi się o narzucaniu
woli mniejszości większości. Uważam, że w tym momencie patrząc na liczbę samorządów to
raczej większości narzuca się swoje prawo. Bo to my stanowimy większość jako samorządy.
Czy ta ordynacja, która była do tej pory była zła? Trzeba ja zmieniać przed wyborami?”.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Całe sedno tkwi w tym, że nie ma żadnego projektu.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Ja to wszystko rozumiem. Widzę co się dzieje z
referendum oświatowym jak próbuje się tłumaczyć, że jest za późno. Nie było za późno cofnąć
przedszkolaków? Nie było za późno po 18 latach cofnąć gimnazjum.? Raptem jest za późno
zapytać ludzi czy chcą zmiany czy nie.”
Dodał, że podjęcie tej uchwały to „dmuchanie na zimne”.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw
– 3, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XXI/147/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec
zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.7. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Lubomino w 2016 roku.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zapytał, czy są pytania do informacji.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Jesteśmy drugi rok w związku gmin ZGOK w
Olsztynie i to co oni uzyskują ze sprzedaży pomniejsza koszty odpadów.”
Kierownik RGKiT Wojciech Michańczyk „Wszystkie odpady trafiają do ZGOK-u w
Olsztynie i za odpady segregowane płacimy symbolicznie złotówkę za tonę a za pozostałe
płacimy 270,00 zł plus VAT.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Wpływa to też na wynik. To co jest ze sprzedaży,
pomniejsza koszty funkcjonowania spółki. Baliśmy się, że nie będzie odpadów a okazało się,
że nie są w stanie wszystkiego przerobić.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Na jakie cele będzie przeznaczana nadpłata?”
Skarbnik Gminy Lubomino Maria Wojtczak poinformowała, że nadpłata dotyczy
rozliczenia podatników.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ogólnie mieścimy się w tej kwocie?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Tak. Na razie się mieścimy. Bardzo dużo zaległości
wyegzekwował komornik.”
Informacja stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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Ad.8. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Lubomino.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy minusy w informacji oznaczają, że trzeba dołożyć
środki finansowe?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Tak. Dzieje się tak, ponieważ nie ma nadgodzin?
Radny Stanisław Sienkiewicz „Może za duże zatrudnienie? Kto podejmuje decyzję na temat
zatrudniania?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Dyrektorzy szkół.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko stwierdziła, że absolutnie nie ma dużego zatrudnienia.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że przeglądał ostatnio protokoły i padały
określenia, że nauczyciele nie są dokształceni.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie padło określenie, że są niedokształceni tylko,
że nie mają kwalifikacji do nauczania niektórych przedmiotów.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Uważam, że w Wilczkowie powinna być szkoła bo nic nie
będzie żyło w tych miejscowościach.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Wtedy nie będzie pieniędzy na Pańską drogę,
proszę o tym pamiętać.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „I tak mamy 1,5 mln do dołożenia.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Dołożymy jeszcze 300 tyś. zł.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Zatrudnimy jeszcze tam z 50 pracowników i będziemy mogli
spokojnie przejadać wszystko.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Niech Pan się określi, czy jest za czy przeciw?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Gdybym ja układał ten budżet bym to zrobił inaczej. Mojego
zdania nie bierze się pod uwagę. Chociaż dziękuję, że pomyśleliście o tym o co pisałem, czyli
kosiarce i sprzęcie na utrzymanie dróg. Bo to się naprawdę przyda.” Zapytał, czy będzie
robione wyrównanie dla nauczycieli?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że wyrównanie zostało już zrobione,
ponieważ termin wypada w lutym.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty i Promocji Gminy Elżbiety Stachury – Możejko jak się zapatruje na strajk, który
ostatnio był przeciwko komisji edukacji odnośnie płac dla nauczycieli?
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Radna Elżbieta Stachura – Możejko odpowiedziała, że nasza szkoła nie brała udziału w
tym strajku.
Ad.9. Informacja GOPS w Lubominie na temat oceny zasobów pomocy społecznej za
rok 2016.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, ile osób korzystało z pomocy w 2016 roku?
Pracownik Socjalny Marzena Sokołowicz odpowiedziała, że pomoc ogólnie przyznano 569
osobom.
Informacja stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.

Ad.10. Omówienie stanu dróg na terenie Gminy Lubomino.
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski odczytał protokół z objazdu dróg na terenie Gminy
Lubomino, który odbył się dnia 4 kwietnia 2017 roku.
Dodał, że warunki atmosferyczne zimą i wiosną zrobiły swoje. Nawierzchnia dróg gruntowych
jest bardzo nasączana i poruszanie się po nich sprzętu ciężkiego dewastuje drogi.
Protokół stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Radny Stanisław Sienkiewicz wrócił się z pytaniem jakie są możliwości, żeby wytyczyć
drogę Gronowo - Smolajny?
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że potrzeba na to około dwóch bądź
trzech tysięcy.
Radny Stanisław Sienkiewicz dodał, że dobrze byłoby wykopać rowy na tej drodze, aby tak
się nie psuła.
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski stwierdził, że w niektórych miejscach nie ma takiej
potrzeby. Na drodze jest nasypana warstwa kruszywa a pod spodem pokłady żwiru.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że droga Lubomino – Opin była już robiona.
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski wyjaśnił, że prace na tej drodze zostały wykonane po
objeździe dróg przez komisję rolnictwa.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że droga była robiona jeszcze wcześniej przed
objazdem dróg przez komisję.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że wcześniejsze prace były
wykonywane na drodze do cmentarza, po objeździe dróg został zrobiony odcinek drogi za
cmentarzem.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy droga Bieniewo – Opin to ta, którą się jedzie w
kierunku Przewodniczącego Komisji Rolnictwa?
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Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że tak.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Tam jakiś czas też były wkładane pieniądze.”
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski „Tak. Było to już robione.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy jak 90 tyś. zł podzielimy na trzy to starczy tych pieniędzy
na ta drogę?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Na pewno nie starczy.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Za rok znowu będzie objazd komisji i znowu trzeba będzie
wkładać pieniądze”.
Radna Małgorzata Szpyrka powiedziała, że jak był robiony objazd dróg przez komisję to
droga w Ełdytach Małych, którą robił jej mąż była w dobrym stanie. W tej chwili droga znajduje
się znów w bardzo złym stanie. Dodała, że nie można mówić o tym co było robione cztery czy
pięć lat temu, ponieważ droga może ulec zniszczeniu w ciągu kilku dni.
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski wyjaśnił, że chodzi o odcinek drogi Bieniewo – Opin
w samej miejscowości. Nie można insynuować, że prowadzi do przewodniczącego komisji.
Zostały tam wybudowane dwie obory i materiał wożony był ciężkim sprzętem w związku z
czym droga uległa zniszczeniu.
Radny Stanisław Sienkiewicz „To nie mówcie, że to rolnicy rozjeżdżają drogi. Powinny być
one dobrze zrobione i mają oni prawo jeździć po tych drogach.”
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski dodał, że po zakończeniu prac budowalnych na drodze
tej trzeba wykopać rowy. Na skrzyżowaniach będą zjazdy i wyjazdy oraz przepusty.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jaki odcinek drogi trzeba jeszcze zrobić?
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski odpowiedział, że około 200 metrów z jednej i drugiej
strony.
Sołtys Sołectwa w Bieniewie powiedział, że droga Bieniewo – Różyn powinna zostać
dokładnie i dobrze zrobiona, ponieważ jak zacznie się remont drogi Wolnica – Różyn to
wszyscy będą jeździć tą droga.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „W specyfikacji ujmiemy, że jak będą robić objazdy
to żeby wyremontowali te drogi”.
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski powiedział, że w protokole nie są ujęte wszystkie drogi.
Nie ma dróg ujętych w programie inwestycyjnym tj. droga Gronowo - Praslity, droga w
Ełdytach Małych i droga w Bieniewie.
Sołtys Sołectwa w Bieniewie wnioskował, aby uzupełnić nawierzchnię na drodze do cmentarza
w Bieniewie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jaki odcinek drogi Gronowo - Praslity będzie robiony?
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Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski odpowiedział, że zakres robót obejmuje ścinkę poboczy
i kopanie rowów w miejscach, gdzie jest to potrzebne.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że wszędzie jest potrzeba. Grunt jest gliniasty i
wszędzie potrzebne są rowy.
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski „Najważniejsze rowy, gdzie trzeba kopać to na docinku
od Gronowa do nowego założonego przepustu. Tam stosunki prawne też nie są do końca
uregulowane i trzeba będzie wziąć geodetę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jeżeli to będzie robione przez samorząd to chyba zostanie to
uregulowane?”
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski będzie to uregulowane, ale geodeta za darmo tego nie
robi.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie tłumaczmy tego wiecznie brakiem pieniędzy. Wiecznie
nie ma pieniędzy a coś się pobocznie robi i nie ma problemu. Zawsze się znajdą pieniądze.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur zapytał co się robi pobocznie?
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie znajdzie Pan pieniędzy na jakiś dodatkowy etat? Nie
znajdzie Pan pieniędzy na jakąś inną drogę, która nagle się pojawi?”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie znajdę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy możemy się spodziewać jako miejscowość dwa składy
kruszywa na drogi wewnętrzne w miejscowości?”
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski „Proszę napisać wniosek.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Właśnie wnioskuje do Pana. Sami rozsypiemy materiał na
drogi.”
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski „W tej chwili Panu nie odpowiem. „
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nie odpowiemy Panu w tej chwili dlatego że to są
zadania wybrane przez komisję i są na ten cel pieniądze i środki. Jeżeli gdzieś pójdzie mniej to
Pan powie, że źle zostało zrobione, bo za mało kruszywa poszło na drogę do Pana P.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ogólnie twierdzę, że tej drogi nie zrobimy za te pieniądze.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Na dzień dzisiejszy Panu nie odpowiemy. Jak
pójdzie równiarka może okazać się, że potrzeba na drogę mniej kruszywa niż przewidujemy.””
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że drogę wewnętrzną w Gronowie nawet równiarka
nie równa.
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Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur stwierdził, że skoro nie było wniosków to droga nie
była naprawiana.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Mogę codziennie słać wnioski. Nie ma problemu. Tylko
rozpatrujcie.”
Pracownik UG Ireneusz Gołębiewski powiedział, że kilka lat temu radny składał wniosek i
samochód kruszywa był dowieziony na drogę wewnętrzną w Gronowie.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że przez kilka lat kruszywo było wożone do innych
miejscowości i najwyższa pora, aby zostało przywiezione do Gronowa.
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur odpowiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem,
iż kruszywo szło na inne miejscowości. „Najwięcej kruszywa jakbyśmy policzyli poszło na
Sołectwo Gronowo.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Pobocznie. Droga Różyn – Gronowo ma niewiele styczności
z nami. Później kruszywo poszło na jedną drogę, która prowadzi do Smolajn i to wszystko.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Tonażowo przebija tam wszystkie drogi.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Tonażowo przebija droga do Pana Przewodniczącego. Trzema
etapami.”
Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur „Nieprawda. Większość kruszywa wcześniej była
Pana Przewodniczącego.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Gdyby Pan poznał historię tej drogi to by Pan się
rozczarował.”
Ad.11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Przewodniczący Rady
Paweł Miąsko

* Pełny przebieg sesji odzwierciedla zapis dźwiękowy znajdujący się na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi
rady.
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