Protokół Nr XVIII/2016
z XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 14 grudnia 2016 roku
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 12:30.
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 15 radnych
- 13 radnych
- Joanna Kalamarska, Zenon Sznek

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 Jarosława Koguta, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Dariusza Iskrę,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Panią Bożenę Romasz,
Wójta Gminy Pana Andrzeja Mazura, Skarbnika Gminy Marię Wojtczak, Sekretarza Gminy
Krystynę Błażewicz, Marzenę Sulikowsko-Kołakowską Radcę Prawnego, Tomasza
Gładkowskiego Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie, Mariusza Trusiewicza
Dzielnicowego, Pana Wojciecha Michańczyka Radnego Powiatu Lidzbarskiego, Małgorzatę
Kozioł Radną Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, kierowników jednostek
organizacyjnych, radnych oraz sołtysów. 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. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Spotkanie ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego Panem Janem Harhajem oraz
Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Panią Bożeną
Romasz – drogi powiatowe i bezrobocie na terenie Gminy Lubomino.
3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2017;
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028;
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025;
e) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów;
f) rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubominie;
g) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 2022;
h) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Lubomino na lata 2017 – 2021;
i) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
j) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

k) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Szkoła kluczowych kompetencji”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.2 ,
Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na
rozwój kompetencji kluczowych uczniów”;
l) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zdobywamy Kompetencje”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.2 ,
Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na
rozwój kompetencji kluczowych uczniów”;
m) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2017.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu
szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego uczniów.
9. Zamknięcie obrad.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6n.
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lubomino.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Spotkanie ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego Panem Janem Harhajem oraz
Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Panią Bożeną
Romasz – drogi powiatowe i bezrobocie na terenie Gminy Lubomino.
3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2017;
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028;
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025;
e) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów;
f) rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubominie;
g) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata
2012 -2022;
h) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Lubomino na lata 2017 – 2021;
i) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
j) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
k) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Szkoła kluczowych kompetencji”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2, Działanie
2.2 , Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”;
l) przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Zdobywamy Kompetencje”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2, Działanie
2.2 , Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”;
m) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2017.
n) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lubomino.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu
szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego uczniów.
9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nowy porządek obrad.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za nowym porządkiem obrad głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad.2. Spotkanie ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego Panem Janem Harhajem oraz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Panią Bożeną Romasz
– drogi powiatowe i bezrobocie na terenie Gminy Lubomino.

Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Na terenie Gminy Lubomino na
drogach powiatowych w latach 2009 – 2015 wykonano szereg inwestycji, które przekroczyły
6 mln 200 tyś. zł. W ramach tych inwestycji były budowane chodniki, wykonywane remonty
nakładki na drogach bitumicznych. Na terenie Gminy Lubomino praktycznie wszystkie drogi
bitumiczne zostały wyremontowane. W tym samym okresie na przeszło 2,5 mln zł. zostały
wykonane prace w ramach bieżącego utrzymania tj. łatanie, wycinka krzaków, profilowanie
dróg gruntowych. W roku 2017 w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych mamy przewidziane
środki finansowe na wykonanie projektu drogi 1413N na odcinku od Zagon do Gronowa.
Dokumentacja zostanie sporządzana w takim terminie, że jak we wrześniu zostanie ogłoszony
konkurs w ramach tzw. starych Schetynówek będzie można wówczas złożyć wniosek o
dofinansowanie przebudowy tej drogi tj. zmiany nawierzchni z gruntowej na bitumiczną. W
ramach współpracy z Gminą Lubomino część tej drogi na odcinku od Wolnicy do Różynia
została przekazana dla Gminy Lubomino i na ten odcinek są już pozyskane środki z PROW-u
na przebudowę tej drogi czyli zmianę nawierzchni z gruntowej na bitumiczną a na odcinku 2
km z Wolnicy w kierunku Różynia na poprawienie tej nawierzchni na bitumiczną. To są
projektowe i wnioskowe plany na rok 2017 a plany realizacyjne są przewidziane na rok 2018.
W roku 2018 jest zaplanowane jednocześnie prowadzenie robót na odcinku Wonica – Różyn i
Różyn – Gronowo. Tyle co mamy zaplanowane na najbliższe dwa lata na terenie Gminy
Lubomino. W tym roku siłami własnymi prowadziliśmy rożne prace bieżące polegające
głównie na wycince krzaków przy drogach, profilowaniu dróg gruntowych i naprawianiu
kruszywem. Od stycznia do końca listopada Zarząd Dróg Powiatowych siłami własnymi

wykonał roboty na przeszło 360 tyś. zł na terenie Gminy Lubomino na drogach
powiatowych”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jak Pan się zapatruje na stan obecny tej drogi?”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „ Jesień tego roku była bardzo mokra
i od 5 października do połowy listopada praktycznie non stop padał deszcz. W takich
warunkach trudno jest wysłać sprzęt ciężki, żeby poprawić stan tej drogi. Jednak udało nam
się jednej soboty złapać chwile pogody, żeby puścić równiarkę i przeprofilować tę drogę
przed pierwszym rzutem zimowym. Na dzień dzisiejszy ta droga nie najgorzej wygląda
porównując do stanu, który był w październiku czy listopadzie, gdzie był dołek na dołku i nie
dało się nią przejechać.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy poruszał się Pan dzisiaj po tej drodze?”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Nie. Dzisiaj nie.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Dlatego Pan tak sądzi. Powiedział Pan, że jesień tego roku
była wilgotna w trzydziestym dziewiątym była bardzo piękna. Kwestia jest taka, że po tej
drodze nie da się jeździć. Ile obecnie jesteście w stanie zrobić, żeby tą drogę poprawić, żeby
była w stanie przejezdności? Tam się koła urywają. Rozumiem inwestycja będzie albo nie
będzie, ale to już pytanie do Pana Starosty. Co możecie na ten stan poradzić? Dzwoniłem
niejednokrotnie do Was miały być wycinane drzewa, miały być kopane rowy żeby poprawić
ten stan miało być to uzupełnione. Stan jest taki jaki widać, jak się wcześniej zaniedbuje tak
później to procentuje. Czego możemy się spodziewać jako mieszkańcy? Bo jak na razie to
dostawcy nie chcą już nawet nam produktów przywozić po tej drodze. Jeżdżą po całym
województwie i twierdzą, że jest to najgorsza droga. Czego możemy od Was oczekiwać?”
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Po pierwsze to nie są tylko Pana monity.
Pan Wójt i Pan Gołębiewski zawsze o tym przypominają i mówią, Z naszej strony mogą być
tylko i wyłącznie prowadzone działania, żeby można było jako tako przejechać. Na pewno nie
rowy, na pewno nie inne sprawy, ponieważ My tak jak każdy gospodarz jeżeli przyjęliśmy
pewien kierunek działania i przygotowujemy milionowe inwestycje do realizacji, to tak jak w
każdym budżecie są określone środki finansowe i My biorąc pełną odpowiedzialność za to,
postaramy się w tych kadencjach, które są zrobić jak najwięcej dróg bitumicznych i
ewentualnie jak najmniej pozostawiać za sobą dróg gruntowych. Nie da się na dzień
dzisiejszy prowadzić inwestycji z rowami, kiedy możemy pewne zadania włączyć w projekty,
które są przygotowane. Została przygotowana pewna strategia w Powiecie i Pan Wójt i Radni
też wiedzą, że są to zadania w 100% pewne do realizacji. Czyli efekt końcowy jest taki, że
będą drogi bitumiczne prowadzone przez Państwa miejscowości. Ja mam dom na wsi pod
Pasłękiem i dojeżdżając do niego już w samej bramie nie mogę wjechać, bo mleczarki mi tak
drogę rozbijają i z nikim się nie wykłócam, bo tak to już jest. Wiem, że Gmina Gutkowo też
prowadzi pewne zadania w ramach inwestycji i jak może to podsypie te dołki. My też na ten
moment możemy tylko tyle zrobić, że możemy Państwu po prostu doprowadzić drogę do
takiego stanu, żeby te mleczarki rzeczywiście mogły przejechać i myślę, że nasze działania
które były ostatnimi czasy po interwencjach, czyli dowożenie kruszywa i innego materiału to
jest po to żeby było można w tym momencie korzystać z tej drogi. Zdaje sobie jednak sprawę
z tego, że to nie jest jakieś działanie ostateczne i stanowiące najlepsze rozwiązanie. Każde
wyjazdy nas kosztują, My też mamy określone budżety i nie możemy wykonywać prac
niemalże jak na drodze docelowej, bo to wszystko będzie przewrócone, bo to będzie

przebudowana drogi gruntowej na drogę bitumiczną. Natomiast nie umywamy rąk co do tego,
żeby te drogi były na tyle przejezdne, żebyście państwo mogli z nich korzystać. Nie
wyobrażam sobie, żeby nie mogła tam przejechać mleczarka czy samochód. Mamy określoną
ilość ludzi i sprzętu. Proszę nas też zrozumcie. Pamiętam te monity Pana Sienkiewicza od
wielu lat odnośnie drogi Gronowo – Zagony, ale to się spełnia po prostu i wierzę, że to
zostanie zrealizowane.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „ W uzupełnieniu wypowiedzi Pana
Starosty. Odnośnie odcinka drogi Zagony – Gronowo, który będzie wnioskowany o
dofinansowanie w ramach tzw. Schetynówki. Zmieniły się wytyczne i żeby dostać
dofinansowanie do przebudowy tej drogi musi być dostosowana do obowiązujących
parametrów z rozporządzenia. Stąd musi być wykonany projekt i to jest droga powiatowa
klasy „L” czyli musi posiadać dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m. Cała jezdnia będzie
poszerzona do 5,5 metra. Więc te roboty jeśli byśmy mieli poprawiać i kopać rowy jest „psu
na budę”, bo za chwilę będzie to wszystko poszerzone i będzie zupełnie inny przekrój tej
drogi, niż w tej chwili. Co do drzew to pracownicy Urzędu Gminy mogą potwierdzić, że jest
to cała procedura. Gdy My składamy wniosek do Urzędu Gminy o pozwolenie ( decyzje) na
wycinkę to taka decyzja musi zostać uzgodniona w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, która jest największym hamulcem. Paradoksalnie w im bardziej gorszym stanie
jest drzewo tym trudniej jest otrzymać pozwolenie na jego wycinkę, bo w tym chorym
drzewie są jakieś robaczki znajdują się porosty, które są cenne z punktu widzenia środowiska
a dla nas jest to problem. Około 20 czy 30 sztuk drzew zostało już wycięte a na pozostałe na
razie czekamy, tyle czasu trwa postępowanie”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Rozumiem, że przy projektowaniu nawierzchnia asfaltowa
będzie miała 5, 5 metra. W obecnej sytuacji jak są umiejscowione drzewa będzie konieczne
niektórye z nich usunięcie. Czy RDOŚ się zgodzi na to, czy się nie zgodzi? Bo Urząd
Wojewódzki twierdzi, że nie ma żadnego problemu, żeby usunąć drzewa.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „ To wszystko zależy od punktu
widzenia co na tym drzewie żyje. Są dwie możliwości albo wydanie zgody na likwidacje
siedliska tego robaczka czy porostów lub dostajemy nakaz przeniesienia tych obiektów na
inne drzewo w ciągu innej drogi. Więc tak czy inaczej możliwość będzie. Jeśli naprawdę już
będzie tak trudny temat i nie będzie do ruszenia wycinka drzew zawsze możemy uzyskać
odstępstwo od rozporządzenia u właściwego Ministra i lokalnie będzie ta droga z boku, bądź
przewężona ale to są już ekstremalne rozwiązania. Więc ja nie widzę tutaj zagrożenia, żeby
droga nie została przebudowana przez to, że rosną drzewa. Gdy wnioskujemy o drzewo, które
rośnie w skrajni to dostajemy z RDOŚ odpowiedź, że taki jest cały przekrój tej drogi, taka
szerokość więc ona gdzieś tam się mieści wystarczy to tylko odpowiednio oznakować.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Chciałem powiedzieć, że przy tej drodze rosnące tam drzewa
będą w większości do usunięcia.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Powiem Panu, że gdyby to ode mnie
zależało to w najbliższym otoczeniu 2-3 metrów od krawędzi jezdni Ja bym wszystkie drzewa
wyciął.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem Panie Starosto, że ja mogę dostać na piśmie, że ta
droga w roku 2018 będzie zrobiona?”

Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Tak proszę Pana. 22 grudnia mamy sesję
gdzie zatwierdzamy budżet na 2017 rok, który przewiduje pewne zadania długoterminowe.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Ja w swoim budżecie Zarządu Dróg
Powiatowych mam przeznaczoną kwotę 45 albo 50 tyś. zł. na opracowanie dokumentacji.”
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Tak. Otrzyma Pan taką informację.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „My też mamy zrobioną dokumentację na drogę a drogi jak
nie było tak nie ma, także wolałbym być pewien.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Będzie ogłoszony przetarg.
Projektant dostanie wytyczne jak ma przygotować projekt, aby uzyskać maksymalną ilość
punktów w ocenie Urzędu Wojewódzkiego, czyli musi być spełniony parametr 5,5 m
szerokości drogi, 75 cm pobocze itp.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Znam to rozporządzenie.”
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „ Ja już udzieliłem Panu odpowiedzi
otrzyma Pan po prostu informację taką, jak zresztą każda gmina, jakie zadania są wpisane na
lata 2017 – 2018 do realizacji.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Wątpliwości biorą się z tego tytułu, że ta droga miała być
dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w 63%.”
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Tak. I jest to przewidziane. Dla mnie
najważniejsze z jakiegokolwiek funduszy by to nie szło, ma być zrealizowane.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jeszcze z tego biorą się wątpliwości, że Powiat ma blisko
60% zadłużenia także jest prawie na granicy.”
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Dlaczego Pan się martwi za nas. My
mamy wskaźniki dobre. Jest pewien wskaźnik przyjęty są pewne parametry w których każda
gmina się mieści bądź nie i to warunkuje o tym czy możemy realizować inwestycje. My
mamy wieloletnią prognozę finansową i z tej prognozy nie wynika, żeby były jakikolwiek
problemy z realizacją zadania”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Moja troska wynika tylko z tego tytułu, że gdyby urzędy się
troszczyły o nas to My byśmy się już nie troszczyli o drogi, bo byśmy już je mieli.”
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Ja mam tą przyjemność być tutaj z
Państwem. Już 10 lat pracuje w Starostwie. Pamiętam jak przyjeżdżaliśmy tu i Mój kolega
Wójt wraz z Radnymi przyjęli pewien kierunek działania co do dróg. Pamiętam drogę na
Rogiedle, na Wapnik, pamiętam też inne drogi. Zostało to zrealizowane? Zostało. Z pełną
odpowiedzialnością mówię, że My podchodzimy do tego i traktujemy Was wszystkich bardzo
poważnie, ponieważ gdyby było inaczej to nie śmiałbym nawet przyjeżdżać do Gminy
Lubomino. Zrobimy wszystko, żeby tych dróg gruntowych na terenie Gminy Lubomino było
jak najmniej. W tej chwili mamy 28 km dróg gruntowych takich, które rzeczywiście fizycznie
są użytkowane. Zobaczcie ile się zmieniło i dalej się zmienia. Zasługa Wasza też bo realizacja
dróg idzie też kosztem Waszego budżetu a wiemy jak Wam są potrzebne pieniądze. My mimo

wszystko nie realizujemy też pewnych naszych zadań. Wchodzimy w porozumienia ze sobą i
obciążamy budżety zarówno gmin jak i powiatu. Mamy dżentelmeńska umowę. Zapytajcie w
innych starostwach jak jest. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Przyjęliśmy
określone zadanie na kolejną kadencję i je zrealizujemy kosztem czegokolwiek innego bo nie
wiem co mnie czeka w oświacie w roku 2017. „
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Chciałbym dopowiedzieć, żeby to było bardzo słyszalne ,ten
odcinek dróg powiatowych, który myśmy przejęli czyli Wolnica - Różyn będzie finansowany
z PROW-u. Chciałbym też, żeby wszyscy usłyszeli, że tam będzie 3, 5 metra asfaltu i 2 m
poboczy. Tak zostało to złożone w projekcie i tak została podpisania umowa do realizacji do
roku 2018 na dwa lata. Tutaj dofinansowanie jest faktycznie 63% z PROW-u. Natomiast
PROW się skończył, Starostwo musi wystartować do tzw. Schetynówek.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Z Urzędu Marszałkowskiego
dofinansowanie w 63% już jest przyznane na ten odcinek drogi Wolnica – Różyn więc nie ma
zagrożenia, że to nie zostanie zrealizowane.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Akurat mam przed sobą wykaz inwestycji, które zostały
przyjęte.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „ I jest ta droga na wykazie?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Tak. Co prawda tej drugiej drogi nie ma, ale ja ufam w dobre
intencje Pana Starosty. Ufam także, że Pan zatroszczy się o bieżące utrzymanie, bo jest
katastrofa”
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko „Mała uwaga Panie Radny bo my w ogóle do
przodu się nie posuwamy. Pan cały czas o to samo pyta. Panowie Panu odpowiadają.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie Panie Przewodniczący to Pan się nie posuwa do przodu”.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko „ Proszę o pytania rzeczowe.”
Elżbieta Stachura -Możejko „Czy w projekcie znajdzie się np. chodnik przez miejscowość
Gronowo?'
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „To wszystko jest uzależnione od
tego jaka jest szerokości pasa drogowego. Tak jak mówiłem w tych wymaganiach jezdnia ma
mieć 5,5 metra szerokości a minimalna szerokość chodnika 2 metry, jeżeli to się zmieści to na
pewno zostanie to zaprojektowane, bo za to są dodatkowe punkty dla wniosku. Jeżeli w
ramach tej inwestycji zaprojektujemy chodnik węższy niż 2 metry to nie dostajemy żadnych
punktów. Więc lepiej to zrobić bez chodnika z poboczem, żeby dostać więcej punktów a
budowę chodnika rozważyć w przyszłości.”
Radny Adam Wieczorek „Czy nie zasadne by było, żeby część pieniędzy przeznaczonych na
drogi dać dla gminy, żeby w razie potrzeby na te bieżące utrzymanie dróg powiatowych
gmina miała. Tak jak kiedyś mieliśmy umowę z powiatem. Przecież sprzęt jest nie trzeba
gonić z Lidzbarka sprzętu i ludzi. Czy nie można by było w jakimś stopniu tego
zrealizować?”

Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „ W tej chwili jest rozważane kilka
wariantów. Mamy między innymi dziś komisję o godzinie 14:00 i do tego będziemy się też
ustosunkowywać. Na ten moment nie chce nic mówić. Natomiast jeśli chodzi o ludzi to
robimy wszystko, żeby na terenie Gmina Orneta została stworzona właściwa baza,
przejmujemy plac gdzie będą składowane wszystkie materiały i sprzęty, zwiększamy też ilość
zatrudnienia ludzi po to żeby filia Zarządu Dróg Powiatowych znajdowała się na terenie
Gminy Orneta i była do dyspozycje na te dwie gminy czyli Gminę Orneta i Gminę Lubomino.
To tyle mogę powiedzieć Państwu na ten moment.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Dopowiem, że w tym roku na
drogach gruntowych równiarka, która pracowała to przepracowała za kwotę ponad 48 tyś. 500
zł. a kruszywa zostało nawiezione za przeszło 55 tyś. zł. więc łączna kwota tych dwóch
elementów, które zrobiliśmy na drogach gruntowych i tak przewyższa to co było zawarte w
porozumieniach z gminami. Dlatego tak jak Pan Starosta powiedział jest jeszcze rozważana
formuła dalszego utrzymania dróg gruntowych.”
Zbigniew Godzieba ( rolnik z Gronowa) „ Jeszcze w kwestii utrzymania na bieżąco tej
drogi Gronowo – Zagony. Ta równiarka co ostatnio poszła to zrobiła dobrą robotę, ale tylko
na tydzień czasu bo to wszystko już jakby się zniwelowało. Nikt nie monitorował tego, droga
wróciła do stanu poprzedniego i nie wiem czy już nie trzeba by było zasypywać tych dziur.
Bo za tydzień czy dwa to już trzeba będzie sypać dużo więcej. A pogoda nie przewiduje
mrozów czy opadów, które by to wyrównały.”
Dariusz Iskra Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych „Wykonujemy objazdy dróg i wiemy
już jak to wygląda. Ten okres od momentu, kiedy była ostatnia równiarka to warunki
atmosferyczne nie sprzyjały żeby równiarka znowu tam pojechała i coś robiła. Ja co tydzień
dla Starosty przedstawiam plan zadań, który w przyszłym tygodniu będę wykonywał i
zaplanowana była równiarka na dzisiaj. Ale pojechała w poniedziałek bliżej siedziby, żeby
zobaczyć jakie są możliwości i okazało się, że równiarka nie dawała rady nic przeprofilować
a dzisiaj spadł deszcz i to nam może zrobić jeszcze większą breje niż jest w tej chwili. Na
pewno jeżeli delikatny mróz 2, 3 stopnie obsuszy nawierzchnie gruntową to równiarka
pojedzie żeby wykorzystać każdy moment. My cały czas tego pilnujemy.”
Marek Samsel Sołtys z Różynia „Pytanie do Pana Wójta. Ta droga z Różynia do Wolnicy
będzie miała tylko 3,5 metra asfaltu?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „I dwa metry poboczy z kruszywem. Też będzie miała 5,5
metra z tym, że asfalt 3, 5 metra a pobocza z jednej i drugiej strony po metrze.”
Marek Samsel Sołtys z Różynia „Czyli będzie taka sama jak z Lubomina do Bieniewa jeśli
chodzi o szerokość czy nie?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Tam jest rożnie, nie raz do 4 metrów i pobocza są węższe.”
Przewodniczący Rady oddał głos Pani Bożenie Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Lidzbarku Warmińskim.
„Dostaliście Państwo materiały na których jest przygotowane zestawienie na temat informacji
o stanie bezrobocia w Gminie Lubomino dla porównania też jest w powiecie lidzbark. Jest
wykres informujący o liczbie bezrobotnych w Gminie Lubomino a na drugiej stronie jest

wykres i stopa bezrobocia w powiecie. Jest tam rok 2015 i rok 2016. Stopa jest niestety za
miesiąc październik bo nalicza ją główny Urząd Statystyczny więc zawsze jest opóźnienie i
wynosi 19,8%. W Grudniu 2015 roku była 22,2% a w styczniu 2015 roku mieliśmy stopę 25,
6% czyli jest to znaczny spadek jeśli chodzi o powiat.”
Materiał otrzymany z urzędu pracy na temat stanu bezrobocia w Gminie Lubomino stanowi
załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego „Ponieważ osobiście uczestniczę w
komisjach dokonujących nabory na prace interwencyjne, roboty publiczne oraz na staże to
wierzcie mi Państwo, że mamy ogromny problem z pozyskaniem ludzi bezrobotnych do pracy
bo oni naprawdę tu nie chcą pracować.”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim
„Chciałam zasygnalizować, że obserwujemy spadek, który charakteryzuje się sezonowością
więc ten spadek obserwujemy w Gminie Lubomino. Odnotowujemy go troszeczkę później niż
w powiecie. W powiecie od marca do listopada a w Lubominie tendencja spadkowa jest od
maja do września co wynika z liczb i tabel, które Państwo mają. Trudności mamy cały rok.
Przy kierowaniu na nasze wszystkie formy aktywizacji. Poniekąd wynika to z tego, że
jesteśmy płatnikiem składek i ubezpieczamy wszystkie osoby bezrobotne. Parafrazując
jesteśmy pracodawcą dla wszystkich osób bezrobotnych i stąd też to wynika, że nie są
zainteresowani pracą a tym, że opłacamy za nich składkę zdrowotną. Mamy też potem
problem na linii pracodawca a Urząd Pracy przy kierowaniu osób do pracy, też jest potem
kolizja z niektórymi pracodawcami przy wpisywaniu przyczyny nie zatrudniania osób
bezrobotnych i uzasadnianiu. Kierujemy naprawdę bardzo dużą ilość osób bezrobotnych bo
minimum 6 osób na jedno miejsce staży czy do prac interwencyjnych o ile pracodawca nie
wskazuje konkretnej osoby. Potem koło się zamyka. Bo jeżeli pracodawca nie wpisze
konkretnie, że osoba bezrobotna odmówiła przyjęcia propozycji pracy no to bezrobotny wraca
do naszej puli i kierujemy tą osobę nie chętną do pracy kolejnemu pracodawcy i potem są
tego typu uwagi, że w końcu kolejny pracodawca się zirytuje i słucham zwykle uwag „kogo
Wy kierujecie?”. Po pierwsze kierujemy tego kto u nas jest, bo takie osoby są po prostu w
ewidencji i mamy obowiązek aktywizacji tych osób bezrobotnych. Po drugie mamy bardzo
trudne programy, które realizujemy, bo jest to nowy okres wdrażania nowych środków
unijnych, realizujemy też projekty unijne. Projekt Power skierowany do osób do 30 roku
życia i projekt RPO po wyżej 30 roku życia i to nie są łatwe projekty jak były w poprzednich
okresach rozliczeniowych. W przypadku projektu POWER ludzie młodzi jak bardzo chętnie
rozpoczynają tak też bardzo chętnie przerywają uczestnictwo. Przejdę do środków
finansowych jakie mieliśmy w tym roku do naszej dyspozycji. Łącznie z rezerwami Ministra,
ponieważ oprócz podstawowych środków, które otrzymujemy decyzją finansową na koniec
danego roku pozyskujemy jeszcze z innych rezerw środki, mieliśmy 8 mln 592 tyś 200 zł
środków finansowych na rok 2016. Mieliśmy tak zwany fundusz pracy podstawowy,
mieliśmy Regionalny Program Operacyjny RPO, mieliśmy projekt POWER (Program
Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój) pozyskaliśmy projekty z Rezerwy Ministra (4
rezerwy).Również realizujemy nowy program na który mamy osobny limit finansowy
skierowany dla osób do 30 roku życia tak zwany art.150f gdzie finansujemy pracodawcy
przez okres roku prawie najniższe wynagrodzenie tj. 1840,00 zł. plus wszystkie składki. W
zamian pracodawca musi na drugie tyle zatrudnić pracownika już z własnych środków.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Dostaliśmy limit na 3 lata na każdy rok
oddzielnie. Urząd Gminy w Lubominie korzysta też z robót publicznych na które
pozyskiwaliśmy środki z rezerwy Ministra. Każda rezerwa ma swojego beneficjenta i te

rezerwy charakteryzują się swoją specyfiką. Składając wniosek na rezerwę Ministra musimy
wyliczyć dokładnie jaki będzie koszt, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i koszt jednego
miejsca pracy w tej rezerwie. Liczy się po prostu złotówka z danej formy, z danego człowieka
z danej rezerwy i muszę rozliczyć te 8,5 mln zł. na koniec roku. Z powtórzeniami nie ma tak
łatwo, ponieważ mamy kontrole z każdego możliwego źródła. W tym roku miałam 8 kontroli,
dziś rozpoczęła się kolejna kontrola. Miałam kontrolę z UKS, programu europejskiego,
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie kontrolowali zasadność kierowania na staże tych samych osób,
w kontekście kierowania na roboty publiczne tych samych osób gdzie musiałam się bardzo
gęsto tłumaczyć. Jest to w kontekście ustawy o finansach publicznych i odpowiedzialności o
finansach publicznych nie celowe, nie racjonalne i nie gospodarne w skali roku w 2016 mogę
zaktywizować nie całe 1000 osób. Mam zarejestrowanych w porywach do 3000 osób w
zależności od miesiąca, więc generalnie co roku nie może być aktywizowany ten sam
człowiek. Wyjątki są oczywiście z uwagi na trudną sytuację życiową czy zawodową
człowieka, zdarza się taką osobę kierować ponownie. Musi być podanie, badamy sytuacje
takiej osoby. Musicie nas Państwo zrozumieć, bo ja muszę się z każdego bezrobotnego
tłumaczyć.”
Andrzej Mazur Wójt Gminy Lubomino „Jak Pani Dyrektor powiedziała są prace sezonowe
i jeżeli bezrobotny ma prawo jazdy, bądź pozwolenie na piłę, to co sezon ten bezrobotny jest
potrzebny. Czy ma badania wysokościowe czy kurs palacza. My również staramy się o kogoś
sprawdzonego. Stąd My bardzo chcemy, aby przynajmniej część osób powtórzyć, żeby nie
bać się dać mu ciągnik i żeby prace na drogach powiatowych można było bezpiecznie
wykonywać.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „Jeszcze w tym kontekście, że My płacimy za pewne
uprawnienia dla tych pracowników jeśli Pan Wójt kieruje ich na szkolenia, więc z naszej
strony też są ponoszone wydatki.”
Andrzej Mazur Wójt Gminy Lubomino „Jak był raz program dla młodych zaczynających
prace i mieliśmy pięć miejsc to nie mogliśmy znaleźć osób. Ponadto już po miesiącu jedna
osoba nam się wykruszyła.”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim
„Chciałam podkreślić, że na roboty publiczne na jednego pracownika My refundujemy
Państwu najniższe wynagrodzenie i wszystkie składki. Miesięczny koszt takiego pracownika
to około 2200 zł. Wymagamy tej efektywności, ale tylko na jeden miesiąc. Roboty publiczne
planujemy na 5,5 miesiąca, ale na ile pracownik będzie zatrudniony leży w gestii Państwa.
Państwo macie swoje priorytety a ja mam swoje, bo mnie też sprawdzają i musimy jakiś
konsensus znaleźć.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Co dalej z osobami, które są długotrwale bez pracy.
Przychodzą co roku nie podejmują może celowo pracy. Czy są podejmowane jakieś sankcję
wobec tych osób? Czy są nieubezpieczani? Jak to wygląda?”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim „Są
nadal, są ubezpieczani bo składka jest cały czas odprowadzana, są również profilowani.
Każdy bezrobotny ma swój profil no i są działania. Przedstawiane są oferty pracy, jeżeli
odmówi i nie będzie to uzasadnienie zgodne z ustawą to będzie wyłączany. Pierwsza odmowa
to jest 120dni. Może ponownie się potem zarejestrować ale musi być świadomy konsekwencji
zgonie z ustawą. Oczywiście bierzemy pod uwagę różne sytuacje i nie oferujemy pracy

osobie gdzie musi dojść do przystanku, żeby dojechać do pracy pięć czy siedem kilometrów.
Nie działamy w ten sposób, żeby tylko obniżyć sobie statystyki. Natomiast muszą osoby
bezrobotne być świadome, że nie mogą tylko widnieć w ewidencji i bojkotować każde
działanie ze strony urzędu.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jaki odsetek jest osób sankcjonowanych właśnie przez
wykreślenia na określony czas?”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim „Nie
wiem. Nie odpowiem Panu tego i nie ma jakiegoś sankcjonowania. Każdy doradca ma grupę
osób bezrobotnych pod swoja opieką między 240 a 300 osób. Wizyta przypadająca osobie
bezrobotnej jest raz na 4 miesiące chyba, że ma potrzebę przyjść wcześniej wówczas są mu
przedstawiane oferty pracy będące w dyspozycji. Może być zaproszony na poradę
indywidualną do doradcy zawodowego lub na poradę grupową. Mamy sms przypominacz
gdzie informujemy o giełdzie pracy.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ja rozumiem. Ale jeśli ciągle odmawia. Mija piąty, szósty i
kolejny rok i ciągle odmawia?”
Radna Elżbieta Stachura- Możejko „Mówi Pani o programach aktywizujących no i te osoby
są aktywizowane. Jestem ciekawa czy macie Państwo taką statystykę, która mówi jaki procent
tych osób wchodzi na rynek pracy i na nim zostaje? Bo to jest najważniejsze.”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim
„Przeważnie są to miejsca pracy rotacyjne”.
Radna Elżbieta Stachura- Możejko „Nikt takiej stałej pracy nie podejmuje?”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim „ Nie.
My wszystkie formy aktywizacji, które realizujemy ogłaszamy w formie konkursów i żeby
zmusić pracodawcę do zatrudnienia bo to zajęło nam kilka lat to wymóg formalny na staż jest
taki, że musi być zatrudnienie na minimum trzy miesiące. Jeżeli pracodawca w złożonym
wniosku nie wpisze trzech czy więcej miesięcy to wniosek nie przechodzi oceny formalnej i
jest rozpatrzony negatywnie.”

Radca Prany Marzena Sulikowska- Kułakowska „Czyli paradoksalnie w tym wszystkim to
te metody aktywizacji osób trwale, krócej, dłużej zatrudnionych nie powodują psucia rynku
pracy. Bo pracodawca by zatrudnił pracownika, gdyż jest on niezbędny natomiast wie, że
Urząd Pracy w ramach swoich działań będzie chciał aktywizować i co i rusz będzie
dofinansowany pracownik przychodził na trzy lub więcej miesięcy. Czy to nie jest pewien
paradoks funkcjonowania tego wszystkiego?”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim „Nie
do mnie już to pytanie, ponieważ nasz rynek pracy jest trudnym rynkiem pracy. Stopa
bezrobocia w naszym województwie to jest prawie 14 % na dzisiaj a w kraju to jest nie całe
5%. Więc po to są te pieniądze z funduszu pracy, żeby tych pracodawców wspierać. U nas nie
ma wielkiego przemysłu jedynie drobne firmy rodzinne.”

Maria Mazur Dyrektor Gimnazjum „Chciałam powiedzieć, że nie jest tak do końca, że nikt
nie zostaje i nie pracuje bo na trzech pracowników obsługi, których mam w Gimnazjum dwie
Panie przeszły przez projekt i zostały, mają umowy na czas nieokreślony. Jedna Pani odejdzie
niedługo na emeryturę i pracuje kilka ładnych lat.”
Radna Elżbieta Stachura- Możejko „ Ale to się stało ileś lat temu.”
Maria Mazur Dyrektor Gimnazjum „Nie. Jedna osoba pracuje od tego roku.”
Bożena Romasz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim
„Chciałam przypomnieć, że był już raz kryzys teraz dotknęła nas kolejna fala kryzysu więc
też weźcie Państwo pod uwagę jaką niepewność przeżywają pracodawcy.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Na dzień dzisiejszy pracodawcy poszukują pracowników i nie
ma chętnych do pracy co mogą rolnicy poświadczyć.”
Po wyczerpaniu pytań głos zabrał Jarosław Kogut Starosta Powiatu Lidzbarskiego
składając Wszystkim w imieniu Pana Starosty Jana Harhaja, swoim i swoich przedmówców
Pani Bożeny Romasz i Pana Dariusza Iskra najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Podziękował Panu Wójtowi, Radzie i pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie bez którego
nic nie udałoby się zrobić.

Ad.3. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. 04.11.2016 r. do 14.12.2016r.
Informacja stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Dodał, że Związek Gmin Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który skupia 63 gminy z
naszego województwa organizował konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum i
uczennica naszego gimnazjum wysłała zdjęcie na konkurs, które widnieje na kalendarzu
Związku Gmin. Następnie wręczył kalendarz tacie uczennicy a zarazem Radnemu Gminy
Lubomino Adamowi Wieczorek gratulując osiągnięć córki.
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poprosił o zadawanie pytań do informacji.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko odnośnie pkt. 1 informacji zapytała o jaki ciągu
pieszo-jezdny chodzi?
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że chodzi o drogę przy blokach w Lubominie.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 5 informacji zapytał w jakim zakresie będzie
uzupełnienie nawierzchni drogi Zagony – Bieniewo oraz ile pozyskano kruszywa z betonu?
Ireneusz Gołębiewski Pracownik UG odpowiedział, że pozyskano 446 ton i 682 kg
kruszywa. Droga Zagony – Bieniewo będzie uzupełniana na bieżąco, ale w tej chwili odcinek
między Panem Raginem a Panem Ossowskim nie nadaje się do jakichkolwiek prac. Wysłanie
sprzętu nic w tej chwili nie da, najpierw droga musi wyschnąć bądź zamarznąć, żeby móc

wykonać na niej jakiekolwiek prace. Na drodze znajdują się wyrwy na około 70 cm więc
nawet ciągnik z przyczepą zawiśnie.
Zbigniew Godzieba (rolnik z Gronowa) zapytał, od czego droga została tak zniszczona?
Latem tego jeszcze nie było?
Radny Tomasz Lisowski ( Leśniczy) wyjaśnił, że przez niego droga znajduje się obecnie w
takim stanie. Na tą chwilę nie można nic zrobić. Trzeba poczekać na pogodę. Dodał, że
próbował przed mrozami puścić równiarkę co niestety nic nie pomogło.
Wójt Andrzej Mazur dodał, że nadleśnictwo liczyło, że mróz który był, utwardzi drogę i
chcieli wywieźć drzewo samochodami, które potopiły się i trzeba było je wyciągać. „ Myślę,
że trzeba z jednej i drugiej strony na razie postawić znak ślepa droga i zabezpieczyć do czasu,
kiedy nie zostanie ona naprawiona.”
Ireneusz Gołębiewski Pracownik UG „ Jeśli to zamarznie to w doły można wsypać gruz
wielkogabarytowy bez kruszenia”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że Pan Wiceprzewodniczący mandatu nie dostał
jak nie którzy rolnicy?”
Radny Tomasz Lisowski „Jeszcze nie. I nie ja, tylko Nadleśnictwo Orneta.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj od Pana O. i nawet nie
mogliśmy zrobić zdjęć. Pan Leśniczy powiedział, że jest to w wyniku działania jego firmy
usługowej więc spotykamy się z nim, żeby podjąć jak najszybsze kroki w celu przywrócenia
przejezdności tej drogi.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem Panie Wójcie, że to Nadleśnictwo naprawi tę
drogę a nie my?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Ja podpisałem pismo o wspólnej pracy z Nadleśnictwem,
więc jeśli będzie potrzeba np. naszego transportu czy też ludzi to nie będę skąpił. Tym
bardziej, że w innych przypadkach naprawiamy w 100 % czyli swoim sprzętem i swoimi
środkami finansowymi. Gdyby Pan Nadleśniczy nie wspierał naszej gminy w innych
sektorach to może można by było przyjąć postawę roszczeniową. Natomiast ja wiem
doskonale, że Pan Nadleśniczy jak może tak wspiera straże, stowarzyszenia, gminę i
pogorzelców w związku z tym jak to wszystko zsumujemy to ponad 10 tyś. zł. jest ze strony
Nadleśnictwa poza podatkiem na rożne sprawy związane z naszą działalnością o tym też
trzeba pamiętać.”
Radny Adam Wieczorek odnośnie pkt. 3 informacji zapytał czy już coś wiadomo po
otwarciu ofert?
Wojciech Michańczyk Kierownik RGKiT odpowiedział, że została złożona tylko jedna
oferta przez wykonawcę, który do tej pory wywoził odpady. Cena w ofercie to 10 tyś. 800 zł.
brutto ryczałt miesięczny za wywóz odpadów wszystkich z terenu całej gminy.”
Radny Adam Wieczorek „Jest to stawka taka sama jak do tej pory, czy trochę wyższa?”

Wojciech Michańczyk Kierownik RGKiT „Dla nas trochę niższa. Do tej pory płaciliśmy od
tony a teraz zrobiliśmy ryczałt miesięczny za wywóz. Musze jeszcze sprawdzić tylko czy
oferta jest kompletna i będziemy dokładniej wiedzieć.”
Radny Adam Wieczorek „Czy przetarg będzie ważny jak ofertę złożyła tylko jedna firma?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Tak. Jeśli jest ogłoszony przetarg nieograniczony to jest
ważny”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Wspomnieliśmy o drogach to moje pytanie droga Gronowo –
P. i Gronowo – Smolajny czy mamy możliwość skorzystania z kruszywa?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG odpowiedział, że jeśli chodź o drogę Gronowo –
Praslity koło Pana P. jest na przyszły rok przewidziana do remontu w ramach wydatków
inwestycyjnych. „Jeśli chodzi o drogę Gronowo – Smolajny to tego kruszywa nie będę
dawał. Tam ewentualnie trzeba będzie sypnąć dwa bądź trzy samochody mieszkanki
stabilizacyjnej co zrobimy w okresie późniejszym. Teraz przy sprzyjających warunkach jest
tam osoba odpowiedzialna, która ma zasypywać te dołki.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Na razie nie widać tam żadnej osoby.”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ Jest to osoba karna , która powinna oponami, które
tam są i ciągnikiem w miarę te doły wyrównać a jeżeli to się nie uda, trzeba będzie
uzupełniać.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Wie Pan, że te opony nic nie dadzą?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „Dają nie mówię o dołach ale o garbach, które się
tworzą na drodze. Dlatego też powiedziałem, że przy większych dołkach trzeba będzie to
uzupełniać.”
Zbigniew Godzieba ( rolnik z Gronowa) „ Taka osoba gdyby to robiła sukcesywnie po parę
metrów dziennie to można to jakoś przygładzić.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jeżdżenie traktorem teraz nic nie da. Nie wiem czy nie
pogorszy. Jedynie co może pomóc to uzupełnianie. Przy okazji proszę o ponowną interwencję
do Dobrego Miasta. Sytuacja jest ta sama.”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG ” Takie pismo poszło do Dobrego Miasta z prośba o
jak najszybsza interwencję wyrównania nawierzchni drogi.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Przypominam, że jesteśmy przy punkcie informacja
o działalności Wójta. Czy są jeszcze pytania w tym punkcie? Pytań nie ma więc
przechodzimy do kolejnego punktu obrad.”

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 11 głosami „za” i 1 głosie” wstrzymującym” /jedna osoba
nie głosowała/.

Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Marian Witkowski mieszkaniec Wilczkowa poprosił o interwencję w sprawie drogi w
Wilczkowie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że zbierano już podpisy w tej sprawie,
robiono zdjęcia i pisano pisma. W odpowiedzi poinformowano, że w 2017 roku będzie
robiona droga a jak będą jakieś uszkodzenia to droga będzie naprawiana natychmiast. Dodał,
że nie widział nikogo poza ludźmi interwencyjnymi z Lubomina. Ponadto droga wojewódzka
Dobre Miasto – Miłakowo jest bardzo zakrzaczona. Powinni ją przekształcić na drogę leśną.
A wypadki na niej są co tydzień.

Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że podobne wnioski mamy z zebrania w
Ełdytach Wielkich, które spiszemy i będziemy przekazywać przez Panią Gosię Kozioł Radną
Sejmiku Województwa Warmiński- Mazurskiego.

Marian Witkowski mieszkaniec Wilczkowa dodał, że droga do Pana P. jest w złym stanie.
Mieszkańcy prosili, aby dowieźć gruz, który sami rozplantują.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że Pan Ireneusz Gołębiewski określi gdzie na tej
drodze jest nasza działka a gdzie Nadleśnictwa, wówczas zrobimy nasz odcinek drogi a
Nadleśnictwo swój.
Marian Witkowski mieszkaniec Wilczkowa powiedział, że słyszał iż Nadleśnictwo chciało
zrobić tę drogę ale Pan Ireneusz Gołębiewski nie kazał.
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG stwierdził, że jest to nie prawda, gdyż przyjmuje
każdą pomoc jeśli chodzi o drogi.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Panie Wójcie kiedy możemy się Pana spodziewać jako
gospodarza na zebraniu w miejscowości Gronowo?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Nie wiem. Nie mam zaproszenia.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ja Pana zapraszam.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Pani Sołtys organizuje zebrania i Pani Sołtys powinna
uzgodnić z opiekunem termin i jeśli będę potrzebny to przyjadę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy jest prawdą, że droga Gronowo – Smolajny została
wyrzucona z planu inwestycyjnego?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ To jest tematem obrad w porządku dzisiejszej sesji więc
myślę, że wszystko w rękach Państwa Radnych.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „A co było powodem?”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko powiedział, że będziemy o tym rozmawiać w punkcie
w którym będzie omawiany Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Radny Stanisław Sienkiewicz „Jesteśmy w sprawach różnych i mam prawo o to pytać, więc
pytam. Czy nie jasno się wyrażam?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Każdy z radnych ma prawo wnioskować. Materiały, które
były przygotowane przez naszych pracowników uwzględniały pewne zmiany związane z tym
co się odbyło w roku 2016 oraz to co zostało przesunięte na rok 2017. Padł wniosek o zdjęcie
drogi Gronowo – Smolajny. Komisje przegłosowały ten wniosek i idzie on dzisiaj pod obrady.
Myślę, że o uzasadnienie tego wniosku będzie Pan mógł zapytać, gdy będzie omawiana
uchwała.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Więc proszę o uzasadnienie tego wniosku teraz bo później
się okaże, że już nie jesteśmy w tym temacie.”
Marian Witkowski mieszkaniec Wilczkowa powiedział, że walczył trzy lata o postawienie
znaku przy straży. Robiąc chodnik znak został wyjęty i leży pod płotem. Poprosił, aby ktoś
był przy odbiorze tego chodnika i porozmawiał o tym kawałku, żeby coś zrobili.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że gmina nie jest nawet stroną w tym
przedsięwzięciu.
” Jeśli ktoś mnie prosi na odbiór to jadę sam albo mój pracownik i mamy prawo głosu. Jeżeli
nie jestem proszony na odbiór a Pan Dyrektor mówi, że to jego działka i droga wojewódzka i
nie życzy sobie żeby ktoś w jego pasie drogowym robił pewne przedsięwzięcia to czuję się
jak intruz. Nie wstawią znaku to złoży Pan wniosek i wyślemy pismo. O tym, że robią
inwestycje dowiedzieliśmy się jak przysłali do nas wniosek o wycinkę drzewa. Pisaliśmy do
nich przez kilka lat, żeby przebudować tą drogie i chodnik a nawet nas nie poinformowali, że
zaczęli.”
Radna Małgorzata Szpyrka wnioskowała, żeby w miejscowości Ełdyty Małe postawić
chociaż jeszcze dwie lampy. W tej chwili są dwie bardzo marne z odzysku i jest ciemno. „Nie
dość, że nie ma drogi a wszyscy walczą o drogi, to ja też będę walczyła o drogę i oświetlenie.
Każdy ma jakieś potrzeby.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Panie Przewodniczący czekam na odpowiedź pierwszego
pytania. Popieram, aby w miejscowości znalazły się latarnie, żeby ludzie nie mieli
problemów. Jeszcze pytanie następne jaka firma wykonuje usługi informatyczne w naszym
samorządzie i na jaka kwotę? Czy po prostu nikt się tym nie zajmuje? Następne pytanie. Co to
jest za firma Centrum Szkoleniowo- Rekreacyjne „Śladami Napoleona”? Kto jest
właścicielem? Proszę o odpowiedzi na te pytania.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz zapytała o jakie usługi informatyczne konkretnie
chodzi, bo są różne?
Radny Stanisław Sienkiewicz wyjaśnił, że chodzi o całokształt. „Swego czasu dostałem
wykaz firm i u nas chyba żadna firma nie prowadzi działalności obsługi informatycznej
samorządu. Czy prowadzi jakaś?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur poprosił o doprecyzowanie pytania?
Radny Stanisław Sienkiewicz „Utrzymanie sieci, publikacje wszystko co jest związane ze

sferą informatyczną.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Dostawcą programów do tej pory była firma Tensoft a od
stycznia przechodzimy na usługi firmy Zeto.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Na jaką kwotę?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że około 30 tyś. zł. zależy to od średniej płacy,
miesięcznie się płaci za nadzór autorski.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Czy jest zatrudniona jakaś osoba? Czy jest to umowa
zlecenie czy umowa o dzieło?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Jest to potężna firma ZETO z Olsztyna, która obsługuje
wszystkie samorządy jeśli chodzi o oprogramowanie. Natomiast osobą, która jest
administratorem sieci i pomaga we wdrażaniu i wgrywaniu programów jest Pan Stanisław
Piasecki, który miesięcznie ma 2.000,00 zł brutto. Jeżeli Pan pyta o firmę „Śladami
Napoleona działająca w Lubominie to właścicielem jest Pani Danuta Jurkiewicz.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Bo jest taka kwestia czy radny może zawierać umowy z
samorządem?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że właścicielem jest Pani Danuta Jurkiewicz a
takiej radnej u nas nie ma.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ustawa precyzuje jeszcze dokładniej taką sytuację dlatego to
mnie interesuje. Bo nie tylko Radny ale i członkowie rodziny. Zgadza się?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że nie może. Jeżeli usługa miałaby być świadczona
na mieniu gminnym to nie mogłaby być zawarta umowa.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Dlatego ja się wystrzegam wystawiania faktur dla samorządu
na jakieś tam produkty dla osób, które dostają z pomocy społecznej po to, żeby nie było
żadnych domysłów w tej sytuacji. Bo nie powinienem i tego nie czynię.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Czasami jest tak, że trzeba popierać lokalnych
przedsiębiorców.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem. Tylko niech to będzie na zasadzie przetargu.
Wtedy nie będzie problemu.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Nie na wszystko trzeba robić przetarg. W ustawie są
określone kwoty, które mówią kiedy trzeba zrobić przetarg i my się tego trzymamy. Gdyby
było jeszcze jedno takie centrum konferencyjne w naszej Gminie, gdzie można by było
przyjąć gości bądź zrobić występ to pewnie My czy stowarzyszenie pytalibyśmy, gdzie będzie
taniej, ale jest jedno więc tylko negocjujemy cenę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Oczekuje Panie Przewodniczący odpowiedzi na to moje
pierwsze pytanie?”

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko „Już udzieliłem Panu odpowiedzi na to
pytanie.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie. Pan mi nie udzielił odpowiedzi. Mam prawo do tego,
chce teraz to usłyszeć w tym momencie.”
Radca Prawny Marzena Sulikowska – Kołakowska „ Chciałam powiedzieć, że sprawy
różne nie służą sprawom, które są w porządku obrad. W porządku obrad jest jak rozumiem
sprawa, która będzie dyskutowana i dokładnie omawiana w związku z tym zapytanie jest i na
tym etapie powinno wyczerpywać odpowiedź a później jak będziemy w odpowiednim
punkcie obrad do tej sprawy się wraca i się ją omawia.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Powie Pani w czym jest problem bo ja nie widzę żadnego
problemu czy to ma teraz nastąpić czy później.”
Radca Prawny Marzena Sulikowska – Kołakowska „Jest porządek obrad, który Państwo
przyjęliście i teraz trudno mówić o czymś co będzie jeszcze raz później omawiane. Sprawy
różne powinny być na końcu porządku obrad bo wątpliwości, które pojawiły się między
czasie w sprawach rożnych powinny zostać zgłoszone. Uważam, że jeśli Pan Przewodniczący
mówi, że ta sprawa będzie omawiana w innym punkcie i będzie można wtedy zadawać
stosowne pytania to na ten moment odpowiedź powinna być wystarczająca.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że to pytanie będzie już czekało na odpowiedź?”
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko „Nie inaczej Panu odpowiadałem.”
Radna Małgorzata Szpyrka „Chciałam zapytać się Pana Sienkiewicz w jaki sposób mamy
tu ściągnąć przedsiębiorców, dać im pracę jak Pan Sienkiewicz chce wykluczać z rynku już
istniejące firmy? Jak mają przyjść tu młodzi?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Pani nie musi. Wystarczy stworzyć warunki.”
Radna Małgorzata Szpyrka „W jaki sposób, jak Pan wyklucza w tej chwili już istniejące?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ja jestem cały czas wykluczany i w czym problem?”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał pismo z Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Olsztynie na temat przeprowadzonej wizji lokalnej na odcinku rzeki Sunia
decydującym o właściwym odpływie wód zalanych w miejscowości Rogiedle.
Pismo stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Następnie poprosił o zadawanie pytań do Panów Policjantów.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zapytał w jakiej odległości może znajdować się drut kolczasty
przy chodniku? Przypomniał, że chodzi o sprawę, którą już zgłaszała Radna Joanna
Kalamarska na temat ogrodzenia z drutu kolczastego znajdującego się blisko chodnika na ul.
Sportowej.

Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie powiedział, że
nie ma przepisów dotyczących ogrodzeń. Na jednej z sesji była już o tym mowa i
obiecaliśmy, że porozmawiamy z właścicielem tej posesji, że ewentualnie zwrócimy jemu
uwagę. Po zakończeniu spotkania możemy spróbować ponowić próbę rozmów. Zwrócił się z
pytaniem, kto jest właścicielem posesji?
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że właścicielem jest Pan Z.D. Stwierdził, że
ogrodzenie naprawdę stwarza niebezpieczeństwo.
Radna Małgorzata Szpyrka zapytała, czy jeżeli coś się stanie to będzie odpowiadał za to
właściciel posesji?

Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie wyjaśnił, że
za wszystko co się dzieje na danej posesji odpowiedzialny jest jej właściciel. Natomiast jeśli
na przykład ktoś nie właściwie jedzie rowerem i wjedzie na kogoś posesję to już nie jest wina
właściciela, ponieważ taka osoba nie miała prawa tam w ogóle wjechać. Osoba dorosła może
poruszać się na rowerze po chodniku jeżeli ma pod opieką dziecko do lat siedmiu. Jeżeli jest
droga dla rowerów bądź normalna, którą można się poruszać i nie ma żadnego
niebezpieczeństwa osoba dorosła nie ma prawa jechać rowerem po chodniku. Policjanci na
pewno nie będą karać, ewentualnie mogą pouczyć w sytuacji kiedy droga jest o dużym
natężeniu ruchu w związku z czym osoba dorosła jedzie po chodniku.
Stwierdził, że w Lubominie rowery muszą się poruszać po normalnej drodze. Nie można
jeździć chodnikiem. Jeśli rowerzysta potrąci pieszego będzie za niego odpowiadał.
Radna Elżbieta Stachura- Możejko powiedziała, że w Lubominie chodniki są szerokie i
takiego zagrożenia nie ma. Jest nawet bezpieczniej gdy rowerzyści jadą chodnikiem niż
jezdnią.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie zwrócił się z
pytaniem czy ktoś kto jechał kiedyś po chodniku został ukarany np. dziecko czy osoba
starsza?
Radna Elżbieta Stachura- Możejko odpowiedziała, że nie w związku z czym prosimy o
wyrozumiałość.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie dodał, że
zdarzają się wypadki śmiertelne z udziałem rowerzystów. Będziemy wymagać od kierowców,
żeby jechali samochodem prawidłowo wówczas bezpieczniej będzie się czuł rowerzysta,
który jest chroniony. Mogę obiecać, że postaramy się, aby było więcej policji ruchu
drogowego. Przypomniał o istniejącej aplikacji tzw. mapa zagrożeń z której wszyscy mogą
korzystać.
Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne jak i noworoczne.
Ad.6a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2017.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy budżet na rok 2017 bierze pod uwagę wszystkie
miejscowości? Przypomniał o wnioskach, które składał do budżetu. „Jesteśmy jedyną
miejscowością, która nie została ujęta. Jakiś tam przystanek tylko gdzie nawet drogi nie ma.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Jak nie chcecie przystanku to postawimy go w innej
miejscowości. Pan Wojtek Michańczyk stwierdził, że ten przystanek gdzie dzieci czekają na
autobus szkolny wymaga już naprawy i chcieliśmy postawić nowy. Możemy go postawić w
innej miejscowości”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „To Pan jest gospodarzem i powinien wiedzieć co potrzebuje
dana miejscowość, bo My nie tylko przystanku potrzebujemy jak Pan zapewne dobrze wie.
Dlaczego Panie Wójcie wszystkie wnioski nie zostały ujęte? Proszę o uzasadnienie.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Na poprzedniej sesji czytaliśmy już informacje na temat
Pańskich wniosków. Plac zabaw o ile dostanie dofinansowanie jest zaplanowany na rok 2017.
Na rok 2018 jest zaplanowana droga powiatowa. Gmina Lubomino uczestniczy w
finansowaniu tej drogi. Wkład finansowy jest trochę inaczej zrobiony bo budujemy dalszy
odcinek w kierunku Wolnica – Różyn. Tego jeszcze, żadna gmina nie zrobiła. Naszą intencją
było, żeby w tej kadencji zrobić ciąg albo przynajmniej część z jednej i drugiej strony
utwardzić drogę powiatową, bo dla naszej rady jest to droga ważniejsza, bardziej potrzebna
choćby z tego punktu widzenia, że wozimy po niej dzieci. Jeśli chodzi o drogę GronowoSmolajny zgodnie z naszym harmonogramem było zaplanowane na 2022 rok i tego się
trzymamy. Pan może co roku pisać te wnioski, ale jeżeli nie zostanie to przez radę przyjęte i
zmienione w harmonogramie to wcześniej, żaden wniosek nie zostanie pozytywnie
załatwiony”. Dodał, że do Burmistrza Dobrego Miasta miał pisać oficjalne pismo czy mają w
planach w jakimś horyzoncie czasowym planowane utwardzenie tej drogi. Wcześniej jednak
Pan Burmistrz sam zadzwonił w innej sprawie i powiedział, że absolutnie nie mają takich
planów. Nie jest zainteresowany tą drogą, chciał ją oddać do nadleśnictwa, bo żaden
mieszkaniec Dobrego Miasta z tej drogi nie korzystał. Stwierdził, że nie wie kto komu obiecał
utwardzenie tej drogi od granicy lasu do drogi powiatowej. Dobre Miasto nie ma żadnych
takich planów.
„Jeżeli starczy nam sił i środków to myślę, że może kiedyś ta droga w kierunku drogi
powiatowej będzie utwardzona. Tak jak sobie nakreśliliśmy drogi powiatowe tam, gdzie są
miejscowości są w tym momencie ważniejsze. Przypominam, że jest jeszcze droga do
Samborka i do Piotrowa. Mam nadzieje, że rozsądna rada taką hierarchie dróg zachowa, że
ludzie z miejscowości muszą mieć w każdej chwili dojazd i wyjazd, utwardzony. Ełdyty Małe
i Zajączki to kolejne miejscowości, gdzie nie ma dróg utwardzonych. Tak jak Pan Starosta
powiedział, że jeżeli chodzi o drogi powiatowe to raz na trzy lata jest nasza inwestycja i
uważam, że zrobiliśmy wszystko w tej kadencji, żeby przyspieszyć i żeby droga Wolnica –
Zagony nie była robiona przez 12 lat. Może uda nam się wszystko to spiąć w ciągu 3 lat”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „To dlaczego Pan tej zasady nie zachował wykonując drogi
wewnętrzne w Lubominie?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Drogi wewnętrzne w Lubominie znalazły się w
harmonogramie tak samo jak Pańska droga. Drogi wewnętrzne w Lubominie to drogi gminne
na które też były pieniądze z projektów. Teraz nie można pisać porozumienia z powiatem,
żeby dostać schetynówkę. Wykorzystaliśmy moment z PROW-u (pierwszy raz od dłuższego
czasu) i można było przejąć drogę, podpisać umowę i zrobić dla naszych mieszkańców drogę
powiatową. W momencie, kiedy jest możliwość otrzymania dofinansowania na drogę gminną

to co mamy nie korzystać? Przecież wprowadzaliśmy to do harmonogramu, Państwo to
przyjmowaliście, to też były wnioski z zebrań.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że wypowiedzi mieszkańców na zebraniach nie
były w ogóle brane pod uwagę. Tak samo tutaj były brane pod uwagę wnioski mieszkańców.
Pan był też u nas niejednokrotnie i też takie wnioski padały. Nie wiem czy mieszkańcy
Lubomina i innych miejscowości są lepsi. Płacimy podatki w takiej samej wartości jakie
mamy w zobowiązaniach podatkowych nie miej i nie więcej.”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Panie Radny pół sesji zajmujemy się drogą do
miejscowości Gronowo.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że to są sprawy nie ważne. A co jest dla Pana
ważne? Droga do Pana zabudowań jest ważna? Czy droga do innych przewodniczących? To
są ważniejsze sprawy? Tu tak samo ludzie mieszkają. Tutaj jest cała miejscowość a tu jest
kilka zabudowań. Ja rozumiem te osoby, jedne i drugie, ale skoro Pan Wójt powiedział o
hierarchii to niech ta hierarchia zostanie zachowana ale jej nie ma w stosunku tylko do jednej
miejscowości nie wiem dlaczego?”
Radna Małgorzata Szpyrka „Zgłaszam wniosek o zamkniecie dyskusji.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Niech Pani sobie zgłasza ja mam prawo się wypowiedzieć.
Patrząc nawet na fundusz sołecki. Niektóre miejscowości pomimo braku funduszu sołeckiego
dostają środki i są u nich wykonywane inwestycje. My nie dostajemy. Nie wiem czy po prostu
za to że głosują za tym , że tego funduszu nie będzie. Dostają wyposażenia świetlic, chodniki.
Nie wiem skąd to się bierze. Tak to się odbywa. W budżecie się to nie znajduje a później jest
to realizowane. Jak chcecie przegłosować ten budżet i tak macie większość. Tylko weźcie pod
uwagę Państwo też innych ludzi. Ci co też żyją w tej gminie i płacą podatki. Nie patrzcie
tylko na siebie. Zrozumcie też innych. Nawet przed świętami macie zatwardziałe serca.”

Wójt Gminy Andrzej Mazur jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące świetlic, wyjaśnił iż
środki na ich wyposażenie stowarzyszenia wygrywają podczas konkursów dożynkowych. To
są środki, rzędu 8 – 10 tyś. zł rocznie a nie 200 tyś. zł jak był fundusz sołecki. Dodał, że do
czasu kiedy inwestujemy w duże inwestycje na fundusz sołecki nas nie stać, aby wydać 200
tyś. zł na zajęcia integracyjne.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Rozumem, że w 2018 roku przed wyborami samorządowymi
PO nie będzie nas tu obrzucać pieniędzmi, nie będzie funduszu sołeckiego, bo nie będzie
potrzeby. Skoro przez te lata też nie było potrzeby, to w 2018 roku też nie będzie potrzeby.”

Wójt Gminy Andrzej Mazur zapytał o jakim PO mówi Radny?
Radny Stanisław Sienkiewicz odpowiedział, że mówi o Platformie Obywatelskiej. „ Takie
jest PO duzi mają wszystko a mali nie mają nic.”
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – o. / 1 osoba nie głosowała/.

Uchwała Nr XVIII/114/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Lubomino na rok 2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6b. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino
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 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/115/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.6c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/116/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lubomino na rok 2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.6d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 – 2025.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/117/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.6e. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/118/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji
wydzielonego rachunku dochodów stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.6f. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Dodał, że na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016
roku Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika GOPS oraz
Skarżącego uznała skargę za bezzasadną.
Następnie poprosił o zadawanie ewentualnych pytań Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy skarżący miał możliwość wypowiedzieć się?
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzat Szpyrka odpowiedziała, że oczywiście
skarżący miał takie prawo.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem na jakiej podstawie stwierdzono, że
skarżący dostaje dodatkowe pieniądze?
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzat Szpyrka wyjaśniła, że Skarżący miał
propozycje pracy z Urzędu Gminy, którą podjął, ale na bardzo krótki okres czasu. Po miesiącu
poprosił o bezpłatny urlop a następnie złożył podanie o rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron. Ponadto powiedział, że jak Gmina kupi jemu samochód to będzie
dojeżdżał do pracy inaczej nie będzie tak rano wstawał.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że chodzi o kwestie wysokości zasiłku, który miał
otrzymywać. Zapytał, czy są na poparcie dokumenty, że krewny płacił Skarżącemu co
miesiąc 150,00 zł tak jak się do tego zobowiązał?
Halina Radzińska Kierownik GOPS poinformowała, że sam Skarżący napisał
oświadczenie, że otrzymuję dodatkowe środki.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że takie oświadczenie może sam dziś napisać.
Kwestia tego czy te pieniądze Skarżący faktycznie otrzymywał.

Halina Radzińska Kierownik GOPS odpowiedziała, że otrzymuje dodatkowe środki co
miesiąc. Dodała, że Skarżący był dziś i zapytał dlaczego jest tak często wzywany skoro on nic
do GOPS – u nie ma. Ponadto dodała, że on sam nie pisał tej skargi tylko kazali mu ją
podpisać.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że skoro Skarżący tak się wypowiedział, jak mówi
Kierownik GOPS to w ogóle nie ma tematu.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/119/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenie skargi na
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Ad.6g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Gminy Lubomino na lata 2012 -2022.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji
Oświaty wnioskowano o zdjęcie z planu inwestycyjnego planowanego utwardzenia drogi
Gronowo- Smolajny.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o uzasadnienie wniosku. Stwierdził, że
wnioskodawca musiał się czymś kierować składając wniosek i dlatego prosi o jego
uzasadnienie.
Jan Sikora Przewodniczący Komisji Rolnictwa powiedział, że uzasadnienie jest proste. Na
drodze Zagony – Gronowo będzie teraz położony asfalt. Miejscowości Wolnica i Różyn
również zostaną połączone asfaltem. Dodał, że robienie do połowy drogi Gronowo na las nie
ma sensu. Ponadto są wnioski o drogi w innych miejscowościach, które też potrzebują asfaltu
np. Rogiedle – Samborek. „Kłaść nawierzchnie asfaltową Gronowo -las a nie łączyć Rogiedli
z Samborkiem wioski, która wogóle nie ma nic byłoby naprawdę bezsensowne. Gronowo
będzie miało połączenie na Zagony. Chyba to jest wystarczająco jasne. Jeśli Pan tego nie
rozumie to trudno, inaczej wytłumaczyć nie potrafię.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Myślę, że zwykła sprawiedliwość i solidarność
nakazuje takie postawienie sprawy.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jak by taka sprawiedliwość społeczna i solidarność
występowała to ta droga byłaby zrobiona i Gronowo miałoby połączenie asfaltowe a go nie
ma. Ale, że taki stan nie występuje więc nie mówmy o sprawiedliwości żadnej społecznej, bo
jej nie ma. W tej gminie na pewno nie ma. Jeżeli tak uzasadniamy tą sytuacje to Panie
Przewodniczący do Pana też ta droga nie powinna być zrobiona, bo po co? Są ważniejsze
drogi do zrobienia i do Pana Przewodniczącego też nie powinna być zrobiona, bo są
ważniejsze drogi tylko powinny być utwardzane drogi powiatowe. W miejscowości
Lubomino też te drogi wewnętrzne nie powinny być robione, bo są drogi ważniejsze do
zrobienia. Tak z Pańskiej wypowiedzi Panie Przewodniczący wynika. Tak nie powinno być.
Najpierw mówimy, że każda miejscowość powinna mieć połączenie to właśnie tam

mieszkańcy jeżdżą tą drogą, dojeżdżają do Dobrego Miasta. Nie wszystkie dzieci z
miejscowości Gronowo jeżdżą do Lubomina bo Lubomino nie jest w stanie nam zaoferować
pracy. Nie oszukujmy się. Nie po to ludzie się wyprowadzają z naszej miejscowości i chcą się
budować, ale jak widzą taki stan to nie wiem czy ktoś postawiłby u nas zabudowania. Nasuwa
mi się pytanie to co Pan za ten wniosek otrzymałeś? Tą drogę, którą będą Panu robić przy
okazji innych? To jest cios poniżej pasa.”
Jan Sikora Przewodniczący Komisji Rolnictwa „Licz się Pan ze słowami.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Ja zadałem Panu pytanie takie, jaki Pan wniosek
postawił.Tak to można rozpatrywać, bo ja inaczej nie mogę pojąć tego. Nie szanuje Pan
kolegów rolników nawet.”
Jan Sikora Przewodniczący Komisji Rolnictwa „A kogo Pan szanuje?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ja Pana szanuje bo popieram wszystkie Pana propozycje
inwestycyjne drogowe nie uchylając się od żadnej. Rozumiem tak, że każdy powinien mieć
dostęp infrastrukturalny do miejsca, do którego potrzebuje dojechać. Ja Pana zrozumiałem ale
Pan nie rozumie tego.”
Jan Sikora Przewodniczący Komisji Rolnictwa „Właśnie o tym mówie. Samborek też chce
mieć drogę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Zawsze się znajdzie inna miejscowość, którą należy poprzeć.
Inni mają gorzej. Skoro Lubomino miało tak źle to czemu My mamy mieć gorzej. Co roku
mówię o miejscowości Lubomino, bo tam nie większa grupa osób była zaangażowana,
zamieszkuje przy tych drogach nad moją miejscowością a zostały inwestycje pociągnięte.
Dlatego tak się dzieje.”
Radna Małgorzata Szpyrka „Proszę Pana ale Lubomino jest stolicą gminy.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nie ważne. Lubomino nie jest pępkiem świata. My też
jesteśmy wizytówką tego samorządu.”
Radna Małgorzata Szpyrka „A zwłaszcza Pan.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Tak jak Pani mówi. Ja reprezentuję swoich mieszkańców. A
Pani nagle i jakieś nawet progi zwalniające dostaje.”
Radna Małgorzata Szpyrka „Po mojej drodze Pan nie chciałby nawet rowerem przejechać.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Ja jeżdżę po gorszej.”
Radny Jan Sikora „Proszę Pana, jakby się Pan czuł jakbym powiedział: Ile Pan wziął od
mieszkańców, że Pan chce tą drogę na Gronowo zrobić. Ile Pan piwa sprzedałeś lub
postawiłeś?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Bardzo dużo. Nie długo Pan zobaczy ile.”
Radny Jan Sikora „ Nie sądź Pan według siebie kogoś.”

Radny Stanisław Sienkiewicz „ Nie zniżajmy się do pewnego poziomu tylko uwzględnijmy
całą społeczność samorządu. Nie, że jedne miejscowości są dyskryminowane a inne są
stawiane na piedestale. Apeluje do rozsądku.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z planu
inwestycyjnego utwardzenia drogi Gronowo- Smolajny.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 3.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XVIII/120 /2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 -2022 stanowi załącznik nr 13
do protokołu.

Ad.6h. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomino na lata 2017 – 2021.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/121/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubomino
na lata 2017 – 2021 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.6i. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy
Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 / 1 osoba nie głosowała/.

Uchwała Nr XVIII/122/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017” stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.6j. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 5 głosach „za”
/ 1 osoba nie głosowała/.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 / 1 osoba nie głosowała/.

Uchwała Nr XVIII/123/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.

Ad.6k. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Szkoła
kluczowych kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2,
Działanie 2.2 , Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 / 1 osoba nie głosowała/.

Uchwała Nr XVIII/124/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu pn.: „Szkoła kluczowych kompetencji” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.2 , Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie
jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów” stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.6l. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Zdobywamy Kompetencje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 2,
Działanie 2.2 , Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 / 1 osoba nie głosowała/.

Uchwała Nr XVIII/125/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu pn.: „Zdobywamy Kompetencje” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.2 , Poddziałanie 2.2.1 – „Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.6m. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
Lubomino na rok 2017.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy Komisja Rolnictwa, Inicjatyw
Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zamierza w 2017 roku przeprowadzić audyt dróg
po remontach, naprawach pod kątem zasadności wydatkowania środków. Dodał, że komisja
objeżdża dwa razy drogi z czego nic tak naprawdę nie wynika.
Radna Małgorzata Szpyrka zapytała jakie Pan Radny ma propozycje?
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że skoro są wykonywane inwestycje to dana droga
powinna być jeszcze przez Komisje Rolnictwa kontrolowana.
Radna Małgorzata Szpyrka „W jaki sposób?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Pod kontem fachowym. W komisji mamy tylu fachowców,
że wystarczy. Mówię to dlatego, że patrząc na drogę Zagony – Bieniewo, droga była
wykonywana, remont tej drogi był robiony a teraz i tak musimy ją naprawiać, bo ona nie
wytrzymuje. Komisja objeżdżając tę drogę zaraz po wykonaniu i wielkich zastrzeżeń nie
miała, wszystko było w porządku a stan jest jak widać.”
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko „ Panie Radny myślę, że Komisja Rolnictwa

weźmie pod uwagę Pana propozycje.”

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/126/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2017 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Posiedzenie opuściła Radna Elżbieta Stachura – Możejko.

Ad. 6n. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino.
Marzena Sulikowska – Kołakowska wyjaśniła, że uchwała była już podejmowana, lecz
organ nadzoru wniósł do niej drobne zastrzeżenia. Zasugerowano dokonanie pewnych zmian
w swoim zakresie a dotyczących braku prawnych po stronie gminy do zobowiązania
właścicieli posesji posiadających psy o umieszczanie tabliczek informujących. Ponadto były
zastrzeżenia co do określonego terminu, chodzi o miejsca publiczne w jakich miałyby być
wykonywane deratyzacje. Powinny być to ściśle określone terminy w związku z tym
określono kwiecień, październik i listopad. Przy okazji dokonano pewnych redakcyjnych
zmian.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/127/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał informację na temat analizy oświadczeń
majątkowych złożonych za 2015 rok przez Radnych Gminy Lubomino oraz pracowników
Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Informacje stanowią załącznik nr 21 i 22 do nin. protokołu.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz dodała, że wpłynęły również informacje od
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i Urzędu Skarbowego w Bartoszycach i nie było
większych zarzutów. Zwróciła uwagę na to by pisząc w oświadczeniu majątkowym, że dom
jest posadowiony na innej działce to trzeba wpisać numer działki siedliskowej. Dodała, że
należy także wpisywać dochody z tytułu pełnienia funkcji społecznych, ponieważ takie
informację znajdują się w Urzędzie Skarbowym i wówczas powstają rozbieżności. Poza tym
trzeba określać dokładnie wszystkie jednostki miary.

Ad.8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu
szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego uczniów.
Nie było pytań do informacji.
Na zakończenie Dyrektor Gimnazjum w Lubominie Maria Mazur oraz Przewodniczący Rady
Gminy Paweł Miąsko złożyli wszystkim życzenia zarówno świąteczne jak i noworoczne.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Przeżywam mocno sposób naszego działania i
funkcjonowania, kiedy w takim małym gronie nie potrafimy dojść do wspólnej, jednej
decyzji. Kiedyś powiedziałem słowa, które sam kiedyś stosowałem, że „ Pokorne ciele dwie
matki ssie”. Państwu mówiłem, że nie jest łatwo podejmować pewne decyzję i chcąc nawet je
później wykonać, kiedy trzeba „ pukać” do Pana Starosty czy Pana Marszałka. Czasami, żeby
przeciągnąć na swoją stronę potrzeba wielu dni, wielu zabiegów a czasami trzeba po prostu
nie słuchać pewnych rzeczy, żeby móc jakiś cel osiągnąć. Życzył bym całej radzie, żeby
chociaż kończąc tą kadencję stała się całą radą. Tego życzę Państwu i sobie. Myślę, że w
czasie świątecznym można pewnych przemyśleń i refleksji dokonać. Myślę, że żaden z nas
ani po tej ani po tej stronie nie chce źle. Każdy chce, aby ludziom było coraz lepiej. Ludzie
czekają na inwestycje ponad 15, 20 lat i każdy chce żeby każda droga była utwardzona do
każdej miejscowości. Zróbmy to, nie w tej kadencji, bo nie damy rady, ale zróbmy to za ileś
lat, żeby i do Samborka i do Piotrowa asfalt doszedł tak jak dojdzie do Gronowa mam
nadzieję w roku 2018. Dałem słowo na zebraniu Panie Radny. Wybór też należał do
mieszkańców. Wybrali, że idziemy w kierunku Zagony – Gronowo – Wolnica. Uważam, że to
jest zadanie na tą kadencję, które jeżeli nam tylko wyjdzie to może Pan zmieni zdanie, iż są
pewne cele ważne i ważniejsze dla ogółu mieszkańców. Nie tylko samego Gronowa, ale i
całej gminy. Radości, spokoju i więcej optymizmu. Wszystkim Państwu życzę tego roku
2017, żeby był tym oczekiwanym rokiem.”
Ad.9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XVIII 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.

