Protokół Nr XVII/2016
z XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 3 listopada 2016 roku
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 11:37.
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 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, 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.
Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.
Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025;
c) wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego;
d) określenia stawek podatku od nieruchomości;
e) określenia stawek podatku od środków transportowych;
f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
g) wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych gminy;
h) zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy;
i) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta
Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Lubomino;
j) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino;
k) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,

l) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
m) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubomino;
n) wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik.
6. Zamknięcie obrad.
Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Nie było uwag do porządku obrad.

Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 15.09.2016r. do 03.11.2016r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 1 informacji zapytał czy nie zasadne było
wykonanie drogi do blokowiska?
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że byłoby zasadne gdyby można było to zrobić. „
„Dostaliśmy możliwość wykonania tylko takiej drogi, która została nam przekazana przez
Agencję Nieruchomości Rolnych na podstawie konkretnego artykułu ustawy. Była to jedyna
droga, która się kwalifikowała”.
Rady Stanisław Sienkiewicz zapytał, czy jest to droga gminna?
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że jest to droga gminna przekazana w zasób od Agencji
Nieruchomości Rolnej w Olsztynie.
Rady Stanisław Sienkiewicz poprosił o kontakt do ANR.
Radny Adam Wieczorek zapytał czy zarządzenie nr 0050.51.2016 jest związane z ASF.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz poinformowała, że trzeba było uzupełnić skład komisji
już wcześniej powołanej o jednego członka.
Rady Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy mikrobus będzie sponsorowany ze
środków zewnętrznych tj. Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Gminy?
Małgorzata Kozioł Kierownik ŚDS w Wolnicy poinformowała, że mikrobus będzie
dofinansowany zarówno z PEFRONU jak i ze środków gminy.
Rady Stanisław Sienkiewicz zapytał jaki jest udział gminy w zakupie mikrobusa?

Skarbnik Gminy Maria Wojtczak odpowiedziała, że dofinansowanie z PEFRONU wynosi
80.000,00 zł a z budżetu gminy 40.000,00 zł.
Nie było więcej pytań do informacji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 11 głosami „za” i 2 głosach ”wstrzymujących”.
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał wnioski, które wpłynęły do biura rady dnia 19
września 2016 roku od Radnego Stanisława Sienkiewicz w sprawie:
- ujęcia w planie inwestycyjnym na 2017 rok wykonanie węzła sanitarnego w świetlicy
wiejskiej w miejscowości Gronowo;
- wykonania placu zabaw w miejscowości Gronowo;
- ujęcia w planie inwestycyjnym budżetu gminy na 2017 rok, wykonanie warstwy bitumicznej
na drodze gminnej nr 116043N Gronowo- Smolajny.
Wnioski stanowią załączniki nr 5,6 i 7 do protokołu.
Następnie odczytał odpowiedź, która został udzielona na powyższe wnioski Radnemu
Stanisławowi Sienkiewicz.
Odpowiedź na wnioski stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił, aby komisje wypowiedziały się na temat złożonych
wniosków. Przypomniał, że wnioski są składane od 7 czy 8 lat i żaden z nich nie został do tej
pory zrealizowany. Zapytał jaki jest punkt widzenia komisji na temat realizacji tych inwestycje,
które mogłyby bądź miałyby się odbyć?
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Jurkiewicz stwierdził, że w odpowiedzi
Pana Wójta na wnioski Radnego Stanisława Sienkiewicza jest wyraźnie napisane, że Rada
Gminy zajmie się nimi przy ustalaniu budżetu na przyszły rok.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zabierając głos powiedział, że komisje będą jeszcze
aktualizować program inwestycyjny według zasad, które zostały wypracowane kilka lat temu.
Chcąc zrealizować inwestycje w danym roku budżetowym powinna znaleźć się ona w pierwszej
kolejności w harmonogramie co będzie jednoznaczne z tym, że rada wyraziła zgodę na jej
realizację a środki zostały zabezpieczone. Dochody w tym roku maleją, ponieważ podatki w
stosunku do roku ubiegłego uległy obniżeniu (podatek od nieruchomości i żyto staniało). Nic
więcej niż w roku 2016 nie uda się zrobić, ponieważ nie ma środków finansowych. Place zabaw
prawdopodobnie w tym roku zostaną wykonane. Wnioski na ich budowę wpłynęły z
miejscowości Zajączki i Gronowo. W chwili obecnej trwa otwarty konkurs. Wnioski złoży
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie, ponieważ jako stowarzyszenie
ma lepsze finansowanie niż gmina. Wnioski należy złożyć do 21 listopada. Inwestycje te nie
powinny angażowałć za wiele środków budżetowych. Chcąc zrealizować pozostałe wnioski i
wprowadzić je do budżetu trzeba mieć na to środki finansowe. Patrząc w tej chwili na dochody
gminy nie widać wielkich możliwości na rozwój.

Dodał, że są już podpisane umowy na dwie duże inwestycje tj. na drogi w Wilczkowie na
kwotę blisko 1,5 mln złotych oraz na drogę w Różyniu ( wszystkie drogi wewnętrzne i droga
Wolnica – Różyn) na kwotę blisko 2 mln złotych. Ponadto składany będzie wniosek na kolejną
inwestycję tj. stację uzdatniania wody w Rogiedlach, gdzie są dwie zapiaszczone studnie.
Realizacja w/w inwestycji w roku 2017 spowoduje, że z wykonywania drobnych rzeczy trzeba
będzie schodzić. Stwierdził, że według niego dla gminy ważniejsza jest stacja uzdatniania wody
w miejscowości Rogiedle zabezpieczająca w wodę 4 miejscowości niż sanitariaty w świetlicy
w Gronowie. Poinformował, że jeśli stowarzyszenie, które działa w Gronowie będzie chciało
podjąć się zadania to może w ramach środków z Lokalnej Grupy Działania prawie za darmo
taką przedmową oczyszczalnie zrobić. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i dostać
dofinansowanie do 20 tyś. zł. Budowa samej oczyszczalni wiąże się z dodatkowymi kosztami
takimi jak budowa sanitariatów ( koszt około 50 tyś. zł.) czy też zabezpieczeniem wody.
Wielką rolę mogą odegrać stowarzyszenia np. Wolnica chce wybudować świetlicę za 100 tyś.
zł. Projekt musi mieć partnerów. Gmina nie ma takiego dofinansowania jak stowarzyszenia,
które mają 90% dofinansowania a pozostałe 10% mogą rozliczyć pracą własną.
Dofinansowanie gminy to tylko 63%.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Chciałbym przypomnieć Panie Wójcie, że dwie inwestycje
były już w harmonogramie.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że jeżeli pojawi się możliwość składania
wniosków na place zabaw to zostaną one wykonane. Pierwsza taka możliwość jest w tej chwili
w listopadzie. Dwa lata budowa placu zabaw w miejscowości Gronowo była przesuwana w
harmonogramie, ponieważ czekaliśmy, żeby dostać dofinansowanie i zrobić go na takich
samych zasadach jak było robione w innych miejscowościach. Budowa placu zabaw w
Gronowie jest jak najbardziej realna w 2017 roku.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jak będziemy drobne sprawy cieli to nie będzie realne.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur stwierdził, że jeżeli można coś zrobić praktycznie za darmo tak
jak place zabaw, to nasza biedna gmina powinna cechować się tym, że czeka na takie
możliwości (zrobienie czegoś z niewielkim nakładem pieniężnym). Przykładem może być
chociażby budowa Orlika tj. ponad milionowa inwestycja z nakładem finansowym gminy 40
tys. zł.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Wie Pan bardzo dobrze, ze inwestycja drogowa została
przesunięta, która też tak jak Pan dzisiaj zapewniał była w planie inwestycyjnym ujęta. Co było
tego powodem?”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że sam umieścił inwestycję drogową GronowoSmolajny w harmonogramie robiąc go po raz pierwszy, ale jej nie przesuwał. „Jak dobrze
pamiętam padł wniosek na sesji i została ona przesunięta”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „No właśnie. Dlaczego zostało to przesunięte? Co było tego
powodem? Brak środków jak zwykle? Czy inni mają gorzej?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Niektórzy uważają, że zrobienie asfaltu do połowy lasu nie jest
bardzo ekonomiczne i nie bardzo to wygląda z punktu widzenia gospodarza, że zrobimy asfalt
do połowy lasu a później wpadniemy w dziury, które będą jeszcze przez 1,5 km do kolejnego
asfaltu. Natomiast wszyscy uważają, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby asfalt był w

kierunku Lubomina czyli na drodze Zagony – Gronowo. Od czterech lat robię wszystko, żeby
asfalt do końca tej kadencji powstał, żeby Gronowo zostało połączone z gminą asfaltem. To jest
uważam priorytet dla wszystkich.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Panie Wójcie czy dostanę zapewnienie na piśmie, że droga
Gronowo – Zagony zostanie wybudowana do końca tej kadencji?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Jeśli zobaczę, że jest już podpisana umowa z wykonawcą w
powiecie wtedy dam Panu takie pismo.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Na jakiej podstawie mówi Pan, że droga zostanie wykonana?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że na podstawie porozumienia między Wójtem a
Starostą, które mówi.: „Jeżeli Wójt w ramach wkładu w drogę Wolnica – Gronowo – Zagony
wykona odcinek drogi Wolnica – Różyn, co będzie wkładam finansowym gminy do tego
dłuższego odcinka Zagony – Gronowo, to Pan Starosta zrobi odcinek drogi Zagony –
Gronowo”. Dodał, że w projekcie budżetu Starostwa na 2017 rok są już zapisane środki na
projekt drogi Zagony – Gronowo. W związku z czym prawdopodobnie będzie on wykonany do
końca sierpnia 2017 roku a jak będzie wezwanie do składania wniosków na schetynówkę
zostanie złożony i w 2018 roku droga będzie wykonana. W związku z powyższym czekamy z
inwestycją na drodze Wolnica - Różyn do roku 2018. W pierwszej kolejności robimy drogi w
miejscowości Wilczkowo a w drugiej drogę Wolnica – Różyn. Mając środki finansowe
moglibyśmy zrobić te wszystkie inwestycje od razu.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Z tego co wiem w Wilczkowie chodniki są wykonywane?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że w Wilczkowie robione są tylko drogi wewnętrzne
gminne. Chodniki wykonuje województwo.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Nasuwa się pytanie co jest ważniejsze droga do miejscowości
czy drogi wewnętrzne?'
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że chcąc dostać dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich należało łączyć rożne kategorie dróg oraz mieć obiekty użyteczności
publicznej za co otrzymywało się punkty. Ponadto chcąc dostać dofinansowanie trzeba było
znaleźć się bardzo wysoko w rankingu w związku z czym bardzo dużo gmin nie dostało
dofinansowania. „Robiliśmy wszystko, żeby te środki dostać. Droga w Wilczkowie z uwagi na
to, że była w środku miała dużo więcej punktów, niż droga powiatowa łącząca miejscowości.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Tak się składa, że czytałem tą punktacje i okazuje się, że
droga w Gronowie byłaby bardziej punktowana od dróg wewnętrznych”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Droga w Gronowie na las nie łączy żadnych miejscowości”.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że wszystko zależy od tego do jakiego momentu
droga jest wykonywana. Droga robiona tylko do połowy na pewno nie będzie łączyć żadnych
miejscowości. Dodał, że projekt na drogę w Gronowie jest już wykonany i wystarczyło tylko
złożyć dokumenty. Chodzi jedynie o kwestie dogadania się z Gminą Dobre Miasto co leży w
gestii Wójta jako gospodarza gminy. Ponadto już wielokrotnie dochodzono do porozumienia z
Dobrem Miastem dotyczącego wspólnego finansowania.

Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że wspólne finansowanie z Gminą Dobre Miasto
polegało jedynie na tym, że przelano im na konto 50 tyś. zł. które zostały nam zwrócone.
Ponadto dodał, że Gmina Dobre Miasto nie będzie miała interesu, aby zrobić drogę od
krzyżówki w lesie w kierunku Gronowa do nikąd gdzie nie mieszka żaden z ich mieszkańców.
Prawdopodobnie droga zostanie przekazana dla Nadleśnictwa Wichrowo, ponieważ tylko oni
korzystają z tej drogi. Stwierdzono, podobnie jak na zebraniu w Gronowie, że ważniejsza od
drogi Gronowo na las jest droga Zagony – Gronowo, którą wozi się dzieci do szkoły. Jest to
droga komunikacyjna do gminy i była priorytetem, który przyjęliśmy do zrobienia na tę
kadencję. Nie powinniśmy tego zmieniać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał dlaczego mieszkańcy Bieniewa, Wolnicy, Różynia i
Gronowa jeżdżą tą drogą skoro jest nie potrzebna?
Wójt Gminy Andrzej Mazur zabierając głos powiedział, że na tę kadencję założył plan, aby
zrobić asfalt do miejscowości Gronowo.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jaki problem Panie Wójcie jest dać mi taką deklaracje na
piśmie. Skoro Pan założył, Starosta jest przychylny, my już wykonujemy pierwszy etap to jaki
jest problem?”

Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że jutro porozmawia z Panem Starostą i zobaczy
jak wysoko jest postawione porozumienie, które z nami podpisał. Czy finanse powiatu się nie
załamią.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że chodzi głównie o potrzeby mieszkańców oraz
dobro i równość społeczną. Zapytał jaka jest równość społeczna pomiędzy mieszkańcami
Lubomina a Gronowa?
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko stwierdził, że Pan Wójt odpowiedział już konkretnie i
na tym etapie nie może więcej obiecać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, jak wygląda sytuacja wyjaśnienia sprawy Pana A.S?
Czy Urząd Gminy zwróci środki dla tego Pana za kruszywo?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa w
którym uczestniczył Pan A.S. Ustalono, że do końca marca 2017 roku musimy zaplanować w
budżecie środki finansowe odejmując tym samym z dróg i zwrócić Panu A.S. wartość
zakupionego przez niego kruszywa. Dodał, że na jednej z sesji w której uczestniczył w/w
poruszana była sprawa wspólnego finansowania dróg przez rolników. Była również mowa o
tym, że bez przetargu i bez zapytania ofertowego można zawrzeć umowę z kimkolwiek do 10
tyś. zł. netto co zostało wykorzystane i na taką kwotę została wystawiona faktura.
Wyjaśnił, że gdyby wiedział że kruszywo Pana A.S nie będzie jego wkładem w remont tej drogi
a koszty będą podzielone: Pan A.S kruszywo, my materiały, geodetę plus robotę nigdy nie
wszedłby w taki układ. Oświadczył, że jeżeli ktokolwiek wysypie coś na drogę gminną
prowadzącą do swojego gospodarstwa to nie odda ani złotówki za materiał.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy nie dokończony odcinek około 300 m drogi
gruntowej Gronowo- Różyn będzie jeszcze robiony i czy droga będzie już w pełni zakończona?

Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Od przynajmniej 4 lat Komisja Rolnictwa dwu lub trzy krotnie
objeżdża drogi. Następnie typuje, które z nich są do inwestycyjnego remontu lub do bieżącej
naprawy. W tym momencie Panu nie odpowiem. Będzie wytypowane na komisji w danym roku,
żeby ten odcinek drogi zrobić to go zrobię. Nie mogę obiecywać czegoś, gdzie do końca nie
jestem władny. Chce przypomnieć, że to rada ustala kierunki i priorytety a Wójt przy pomocy
Urzędu je realizuje. Tak to trzeba rozumieć. Nie mogę odpowiadać za to co wymyśli i zrobi
komisja. Jakie priorytety ustali i co będzie do realizacji przez urząd w danym roku finansowym.
Mamy płyty z rozbiórki, chcemy poprawić wyjazd na tej drodze natomiast w ilu kierunkach to
pójdzie nie wiem. Jeśli chodzi o kruszywo to Państwo zdecydujecie na którą drogę i ile trzeba
przeznaczyć po oddaniu pieniędzy z budżetu na drogi Panu A.S.”
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy jest plan naprawy tych dróg na
bieżący czas na terenie Gronowa, żeby były przejezdne w przyzwoitym zakresie?

Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że na dzień dzisiejszy drogi mogą być przejezdne
a jutro, jeśli ktoś wyjedzie ciężkim sprzętem już nie. W tym roku mamy końcówkę kruszywa
oraz trochę ściągniętych betonów i jeśli wystarczy środków to zostanie ono pokruszone, aby
załatać co się da do przyszłorocznego budżetu. Teraz zastanawiamy się jak pomóc pogorzelcom
z miejscowości Zagony.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jak Pan Wójt uważa, czy straż się sprawdziła w tej
kwestii?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że nie wie gdyż nie był przy pożarze. Dodał, że
jakby były jakieś nieprawidłowości to nadzór Państwowej Straży Pożarnej już by o tym
poinformował.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy Pan Wójt będzie interweniował do Gminy Dobre
Miasta w kwestii odcinka drogi do Gronowa?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że jeżeli Rada Gminy określi w harmonogramie,
że ma zająć się drogą Gronowo na las to takie czynności podejmie. Jeżeli nie to jest dużo dróg
gminnych, które trzeba remontować.
Radny Stanisław Sienkiewicz wyjaśnił, że chodziło o interwencję w takiej kwestii, aby Gmina
Dobre Miasto naprawiła tą drogę.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że zawsze można wysłać pismo do Burmistrza
Dobrego Miasta aby naprawił swoją drogę na odcinku od asfaltu do lasu.
Radny Józef Karpiński zapytał, czy można charytatywnie przekazać miejscowość Gronowo
komuś innemu.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o zaprotokółowanie wypowiedzi Radnego Józefa
Karpińskiego. Dodał, że miejscowość Gronowo jest traktowana jak „piąte koło u wozu.”

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał pismo, które wpłynęło do Wojewody
Warmiński – Mazurskiego w sprawie skargi złożonej przez mieszkańca Gminy Lubomino na
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie.
Skarga stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Halina Radzińska Kierownik GOPS w Lubominie zabierając głos poinformowała, że
skarżący od kilku lat, stale korzysta z pomocy GOPS-u. Nadużywa alkoholu i bywa agresywny
w stosunku do pracowników ośrodka. Ma przyznawaną pomoc na sklep. W związku z tym, że
wykazał wyższe dochody niż zwykle zasiłek okresowy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
został zmniejszony. Skarżący odwołał się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, która jest w trakcie rozpatrywania. Na dzień dzisiejszy skarżący w dalszym
ciągu korzysta z pomocy.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, że osoba ta była również na skardze u Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego na Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim,
że nie chce skierować go do pracy. Chcąc załagodzić sytuacje otrzymał skierowanie i tym
samym został zatrudniony w Urzędzie Gminy Lubomino, gdzie pracował około 2 miesięcy po
czym stwierdził, że nie chce już pracować. Umowa została rozwiązana za porozumieniem
stron. Po pewnym czasie gdy przyszedł po zasiłek do GOPS i otrzymał go w mniejszej
wysokości niż zwykle, to złożył skargę do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Halina Radzińska Kierownik GOPS w Lubominie dodała, że skarżący brał również zasiłek
opiekuńczy na matkę, którą się w ogóle nie opiekował w związku z czym została umieszczona
w domu opieki.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jakie są możliwości, aby skierować tą osobę na
leczenie?
Halina Radzińska Kierownik GOPS w Lubominie odpowiedziała, że nie ma żadnych
przesłanek, aby móc skierować tą osobę na leczenie. Mieszka sam, nie znęca się nad rodziną.
Sołtys Sołectwa Wolnica Sylwia Ciszewska powiedziała, że widuje tą osobę. Pomaga
jednemu Panu przy drzewie. Jak jest u niego i pracuje od rana do wieczora to nie pije. Nie jest
więc nałogowcem. Poinformowała, że przeprowadzi z nim rozmowę.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz zabierając głos powiedziała, że osoba ta miała pewne
zobowiązania, które musieliśmy odprowadzać do komornika i to było głównym powodem, że
zrezygnowała z pracy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko wnioskował, aby skargą zajęła się Komisja Rewizyjna.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0./ 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu/.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał wniosek jaki wpłynęło do biura rady za
pośrednictwem poczty mailowej od Związku Gmin Śląska Opolskiego z prośba o poparcie ich
stanowiska, które jest przeciw wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji
gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich.

Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego stanowi załącznik nr 9 do nin protokołu.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zabierając głos powiedziała, że jest bardzo zaskoczona
tym, że aż Śląsk Opolski pisze do rady i po przeczytaniu tego mamy się do tego ustosunkować.
Nie może to tak wyglądać. Jest to bardzo poważna sprawa i nie można jej potraktować od tak
sobie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że w piśmie tym chodzi tylko o jedną rzecz, żeby rząd
dał jeszcze ten rok na konsultacje, żeby nie wprowadzać czegoś co nie jest nawet do końca
policzone i nie ma nawet programu. Wcześniej wszyscy budowali gimnazja a teraz co będą z
nimi robić?
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „ Ale chyba wszyscy to rozumieją, wszyscy mamy takie
obawy”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Chodzi o to, aby te obawy usłyszał rząd”.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zajmuje się
tą sprawa?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że wszyscy się zajmują. Samorządy również. Dla
gmin, które mają wszystkie szkoły tj. podstawówki, gimnazja i szkoły średnie jest w porządku
a dla gmin, które mają tylko szkoły podstawowe i gimnazja jest źle dlatego, że tracą rocznik.
Podobnie jak my stracimy rocznik, ludzi i pieniądze.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy subwencje na szkoły podstawowe zostaną
zwiększone?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że tak ale jeden rocznik ucieka. Ubędzie około
30 uczniów razy 6 tyś. zł. to stracimy 180 tyś. zł.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Ogólnie i tak dokładamy do szkół. Młodzi ludzie przejdą do
szkół ponadpodstawowych.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Nie będzie trzeciej klasy gimnazjum w związku z tym rocznik,
ten pójdzie do pierwszej klasy szkoły średniej.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Ci ludzie będą mogli dalej się rozwijać więc nic złego się nie
dzieje.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur stwierdził, że poza naszym budżetem to nic złego się nie dzieje.
Może być jedynie problem ucznia, który w trzeciej klasie nie zda i cofną go do podstawówki.
Stwierdził ponadto, że nie jest to przedmiot dyskusji i my jako samorząd możemy tylko widzieć
zagrożenia finansowe. „Jeśli ich nie widzimy i uważamy, że damy radą wprowadzić zmianę,
którą szykuje nam rząd to nie popierajmy tego wniosku. Ja z pewnością będę Państwa
informował o zagrożeniach. Jeśli będziemy musieli dołożyć 100 tyś. zł do oświaty to tyle samo
będziemy musieli ściągnąć z dróg.„
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek Związku Gmin Śląska
Opolskiego.

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za wnioskiem głosowało 0 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 10./ 3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu/.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutowa przerwę.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie zabierając głos
powiedział, że kilka tygodni temu miał okazje pracować w nocy z OSP w Lubominie i ktoś kto
nie pracuje z tymi ludźmi bezpośrednio może oceniać ich działania inaczej. Pożar to zdarzenie
gwałtowne, którego się nie przewidzi. Dysponowaniem zasobami straży pożarnej decyduje
Państwowa Straż Pożarna. Stwierdził, że Gmina Lubomino znajduje się w bardzo dobrym
miejscu jeśli chodzi o pomoc z innych jednostek tj. Orneta, Dobre Miasto, Miłakowo czy
Lidzbark Warmiński. Ponadto gmina ma dwie Ochotnicze Straże Pożarne. Podziękował gminie
oraz Strażakom Ochotnikom za zaangażowanie w ostatnich poszukiwaniach nocą, dzięki
którym udało się skrócić poszukiwania zaginionej osoby.
Następnie poinformował o funkcjonowaniu darmowej aplikacji pod nazwą Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa za pomocą której można zgłosić policji wszelkie zagrożenia. Każde
zgłoszenie policja ma obowiązek zweryfikować potwierdzić bądź wykluczyć. Zachęcił do
korzystania z tych narzędzi, ponieważ obywatele wiedzą czasami więcej niż funkcjonariusze.
Ponadto dodał, że jeżeli gospodarz sklepu nie zgłasza interwencji lub nie podejmuje działań w
przypadku spożywania alkoholu w niedozwolonym miejscu to przez swoje zaniedbanie może
stracić koncesję na alkohol.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że ustawa określa sytuacje w których można
odebrać koncesję na alkohol. Jeżeli dwa razy w ciągu roku jest zakłócany porządek, jeżeli ktoś
sprzedaje alkohol nie letnim bądź nie trzeźwym i na tak zwany zeszyt.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie stwierdził, że
na zeszyt to już byłoby przestępstwo. Koncesje można odebrać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał a co w przypadku, jeżeli ktoś ma koncesję na ogródek?
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie w gminie nie
ma żadnej koncesji na sprzedaż alkoholu w ogródku piwnym? Nie jest to takie proste.
Wójt Gminy Andrzej Mazur mając koncesję na ogródek trzeba dodatkowo mieć sanitariat dla
ludzi ponadto płaci się za to podatek.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie dodał, że jeśli
takiego zezwolenia nie ma to osoba spożywająca alkohol w miejscu nie dozwolonym może
zostać ukarana mandatem bądź sprawa zostanie skierowana do sądu. W Gminie Lubomino nie
ma takich koncesji i każdy może być ukarany.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że ma jeszcze pytanie do punktu sprawy różne.
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko powiedział, że sprawy różne już były i teraz
przechodzimy do kolejnego punktu. Przed przerwą punkt sprawy rożne został zamknięty.
Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów 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 Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym”.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVII/100/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubomino na rok 2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 – 2025.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze 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
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XVII/101/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko
- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na
rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem co daje nam zbycie akcji?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że daje to prawo Marszałkowi Województwa
Warmińsko – Mazurskiego dysponowanie tymi akcjami, który ma kilka tysięcy. My mając dwie
akcje nie mamy tak naprawdę żadnego głosu. Głównym udziałowcem jest także Agencja
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Pozostałe gminy akcje zbywają.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 10
Uchwała Nr XVII/102/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na

wystąpienie ze spółki Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w
Olsztynie i zbycie akcji ww. spółki na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy podatek rolny w tym roku zostaje na poziomie
GUS-owskim czy zostanie obniżony?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że cena GUS-owska jest już obniżona w stosunku
do roku poprzedniego dlatego też zostawiamy podatek rolny na jej poziomie.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Rozumiem, że funduszu sołeckiego możemy się spodziewać
w przyszłym roku?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że na temat funduszu sołeckiego będziemy
rozmawiać w marcu 2017 roku.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XVII/103/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze 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 XVII/104/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku
od środków transportowych stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XVII/105/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.5g. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek
organizacyjnych gminy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy w związku z tym zmniejszą się koszty obsługi?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że koszty obsługi nie ulegną zmianie.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz dodała, że na dzień dzisiejszy obsługa finansowo księgowa jest już prowadzona wspólnie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVII/106/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo
– księgowej jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.5h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu samopomocy
w Wolnicy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze 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
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XVII/107/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu
Środowiskowego Domu samopomocy w Wolnicy stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 5i. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę
Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.

Radny Stanisław Sienkiewicz zawrócił się z pytaniem ilu nauczycieli nie osiąga średnich dla
poszczególnych stopni awansu zawodowego?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że wszyscy kontraktowi z ubiegłego roku w całej
gminie. „ Liczy się dla każdego stopnia ilość środków zarobionych w ciągu roku. Sprawdza się
czy jest to zgodne z określonym minimum i jeżeli nie to w styczniu trzeba to wyrównać.” Dodał,
że co roku radni otrzymują taką informację.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał w jakiej kwocie będą kształtować się dodatki
motywacyjne dla Zespołu Szkół w Lubominie? Czy nie lepiej było to robić kwotowo niż
procentowo?
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że regulamin już był, obecnie został jedynie delikatnie
poprawiony.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ W jakiej średnio kwocie nasi dyrektorzy będą otrzymywać
dodatki?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Dodatek funkcyjny wynosi około 1000,00 – 1400,00 zł w
zależności od wielkości szkoły”.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVII/108/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych przez
Gminę Lubomino stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.5j. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze 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
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XVII/109/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Ad.5k. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze 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
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XVII/110/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad.5l. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów 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 Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” / 1 osoba
nie brała udziału w głosowaniu/.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy te deklaracje będą obowiązywały osoby, które będą
dopiero składały czy wszystkich?
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że stare deklaracje obowiązują natomiast każdą zmianę
będzie składało się już na nowej deklaracji.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVII/111/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad.5m. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie

Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czym jest spowodowane, że opłata za
odpady komunalne będzie uiszczana z góry.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że tak było do tej pory. Opłata była uiszczana z
góry za dany miesiąc.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVII/112/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.5n. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik.
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
– 0, wstrzymało się – 0./ 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/.
Uchwała Nr XVII/111/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia
stawki za pojemnik stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Na końcu posiedzenia głos zabrała Maria Mazur Dyrektor Gimnazjum w Lubominie.
„ Szanowni Państwo jest mi trochę przykro i smutno, że 17 lat pracy naszej szkoły zostało tak
ocenione. Widzę wśród Was rodziców moich uczniów, koleżanki z pracy czy też swoich uczniów
i trochę mi smutno albo powinno dać dużo do myślenia, że 17 lat pracy... i Państwo uważacie,
że nawet nie warto się pochylić nad tym, czy warto nas tak likwidować, czy może jeszcze trochę
poczekać i zrobić to jakoś bardziej rozsądnie bez szkody dla uczniów. To trochę boli.”
Poprosiła również aby odpowiedzi na jej głos nie było.
Ad.7.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Przewodniczący Rady
Paweł Miąsko

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

