Protokół Nr X/2015
z X zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 13 listopada 2015r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 11:00 – zakończenie 12:10
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecny radny

- 15 radnych
- 14 radnych
- Józef Karpiński

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 Pana Andrzeja Mazura ,
Skarbnik Gminy Marię Wojtczak, Sekretarza Gminy Krystynę Błażewicz, Komendanta Komisariatu
Policji w Ornecie Piotra Wojciechowskiego, 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:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wnioski i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023;
c) określenia stawek podatku od środków transportowych;
d) określenia stawek podatku od nieruchomości;
e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Lubomino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.;
f) 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 2016.”
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu
szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego uczniów.
7. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Radny Stanisław Sienkiewicz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem a następnie
poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława Sienkiewicza..
Wniosek odrzucono– 3 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, 9 głosami „przeciw”.
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Ad.3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj od 23.10.2015r. do 13.11.2015r.
Informacja stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Nie było pytań do informacji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 12 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „przeciw”.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że w pkt.6c protokołu widnieje zapis: „ Przewodniczący
Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie
jednogłośnie” po czym stwierdził, że obrady ostatniej sesji prowadził Zastępca Przewodniczącego
Rady Tomasz Lisowski.
Ilona Basałygo – pracownik UG poinformowała, że w protokole wystąpił błąd, który zostanie
poprawiony. Podziękowała tym samym za uwagę.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że świadczy to o tym, iż nie wiele osób czytało protokół.
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Radny Stanisław Sienkiewicz złożył pisemną interpelacje w sprawie podania przyczyn prawnych i
finansowych uniemożliwiających udostępniania obrazu i dźwięku z obrad sesji Rady Gminy na
stronie internetowej.
Interpelacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Budżetu i
Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego dlaczego
nie przedyskutowano złożonego wniosku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do cellów
wymiaru podatku rolnego. Czy na komisji rozmawiano o tym?
Józef Jurkiewicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odpowiedział, że średnia cena
skupu żyta w tym roku spadła o 8,00 zł co oznacza, że obniżenie nastąpiło z góry. W budżecie
skutkuje to mniejszymi wpływami z podatku rolnego o 200 tyś. zł. Nie możemy w dalszym ciągu
zadłużać naszej gminy wobec czego cena zostaje GUS-owska.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o protokół z komisji opiniującej wnioski o nagrody Wójta
dla dyrektorów szkół.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko powiedział, że po sesji Ilona Basałygo - pracownika UG
udostępni Radnemu protokół do wglądu.
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Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn zwrócił się z pytaniem do Komendanta Komisariatu Policji
w Ornecie czy oglądał śmieci wyrzucone między Różyniem i Gronowem. Problem był zgłaszany na
ostatniej sesji.
Piotr Wojciechowski Komendant Komisariatu Policji w Ornecie odpowiedział, że osobiście nie
widział tych śmieci. Poprosił, aby w tej sprawie utrzymywać kontakt z dzielnicowym.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał skąd się wzięła rozbieżność pomiędzy protokołem odbioru
robót a informacją o działalności Wójta jeśli chodzi o koszt inwestycji: remont drogi gminnej w
miejscowości Wapnik .
Wojciech Michańczyk pracownik UG wyjaśnił, że radnemu zgodnie z wnioskiem przesłano
protokół z ułożenia masy na drodze w Wapniku. W informacji o działalności Wójta podano kwotę
całkowitą inwestycji tj. dowiezienie masy asfaltowej, praca węzła itp. na co była odrębna faktura.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił, aby w informacji o działalności Wójta w okresie między
sesjami były podawane konkretne dane.
Wójt Andrzej Mazur dodał, że Radny Stanisław Sienkiewicz na ostatniej sesji wnioskował o
protokoły odbioru inwestycji „ Modernizacja drogi gruntowej w obrębie Gronowa, Różyna” i „
remont drogi gminnej w miejscowości Wapnik”, które zgodnie z wnioskiem zostały przesłane. Nie
było wniosku o przedstawienie wszystkich kosztów. Na precyzyjne zapytanie udzielono precyzyjnej
odpowiedzi.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił, o precyzyjną odpowiedź jaką warstwę kruszywa położono
na drodze Różyn – Gronowo- Zagony.
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że radny może otrzymać odpowiedni dokument w którym są
zapisane dokładne pomiary.
Wojciech Michańczyk pracownik UG dodał, że średnia grubość kruszywa z pomiaru wyszła 11,5
cm na całej długości i szerokości drogi.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że też wykonał pomiary i grubości kruszywa na tej drodze
według niego w najgrubszym miejscu to 8 cm a najmniejszym 4 cm. Poprosił o konsultacje z
pracownikiem UG Lubomino Wojciechem Michańczykiem celem wyjaśnienia sprawy z kruszywem
na tej drodze.
Wojciech Michańczyk pracownik UG poprosił, aby Radny Stanisław Sienkiewicz został po sesji
wówczas udostępni mu dokumenty z dokładnymi wyliczeniami.
Piotr Wojciechowski Komendant Komisariatu Policji w Ornecie zaprosił radnych na debatę
społeczną, która odbędzie się 9 grudnia 2015 roku w Lubominie. Miejsce i godzina spotkania jest
jeszcze do uzgodnienia. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo osób starszych. Dokładne
informacje zostaną przekazane sołtysom i mieszkańcom w terminie późniejszym.
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Wójt Gminy Andrzej Mazur poprosił o wypełnianie po sesji ankiet potrzebnych do opracowania
Strategii Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek. Wpisując uwagi do ankiet będzie można z
tej strategii skorzystać.
Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr X/54/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino
na rok 2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 –
2023.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr X/55/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 – 2023. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.6c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jakie gmina ma przychody z tytułu tego podatku.
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że przychody nie są duże, w granicach około 20- 30 tyś. zł.
Jedną z firm, która nas ratuje jest firma z Ornety, której właściciel zarejestrował samochody w
Wapniku. W Gronowie jedna osoba ma samochód ciężarowy i w Lubominie. Więcej dochodów z
tego tytułu nie mamy.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czego tak naprawdę nie osiągniemy w roku
przyszłym w związku z GUS-owską obniżką podatku?
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Wójt Andrzej Mazur poinformował, że na koniec radni otrzymają do zapoznania się projekt budżetu
gminy na 2016 rok. Wydatki bieżące są dość duże. Musieliśmy zdjąć około 250 tyś. zł. głównie z
jednostek. Wszystkie zwiększania, których dokonaliśmy w tym roku musieliśmy cofnąć.
Zapracowaliśmy trochę subwencją wyrównawczą, ponieważ mamy o kilka mieszkańców więcej.
Pogarsza to jednak naszą sytuacje w dochodach własnych. Z części zadań musieliśmy zrezygnować.
Dobrze, że na przyszły rok nie mamy uchwalonego funduszu sołeckiego co skutkowałoby mniejszą
kwotą w budżecie o kolejne 200 tyś. zł. Za rok będzie znów obniżka podatku rolnego co można
wywnioskować patrząc na ceny żyta z trzech ostatnich lat. Dyskutując na temat funduszu sołeckiego
na kolejne lata trzeba się głęboko zastanowić czy będzie nas na to stać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy czy brał pod uwagę w
przyszłorocznym budżecie to, że jeżeli sytuacja suszowa pogorszy się w przyszłym roku czy rolnicy
będą wypłacalni pod kontem podatków.
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że tegoroczna susza dotknęła głównie hodowców bydła. Nikt nie
narzekał jeśli chodzi o zboża. Tylko kilku naszych rolników zmieściło się w 30% stratach
spowodowanych suszą. Każde obniżenie podatków wiąże się z cięciem zadań w budżecie. Nie
chciałbym też ciąć środków na drogi. Gdzieś jednak ta granica musi być. Realizując obecnie fundusz
sołecki wzrosną nam trochę koszty bieżące związane z ustawieniem nowych lamp a co za tym idzie
zwiększonymi kosztami energii. Mam nadzieję, że w ciągu trzech najbliższych lat wejdą również
planowane dwie sztandarowe inwestycje drogowe. Powinniśmy się skupić na tym, aby mieć zdolność
kredytową i móc te inwestycje zrealizować. Trzy lata wstecz pracują na kolejny rok budżetowy. Nie
mając wskaźników nie będziemy mogli zaciągnąć kredytu czy pożyczki.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr X/56/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr X/57/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad.6e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubomino oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr X/58/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubomino oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.6f. 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 2016.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr X/59/2015 z dnia 13 listopada 2015 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
2016.”stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu
szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego uczniów.
Nie było pytań do przedstawionej na piśmie informacji.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko oddał głos radnemu Stanisławowi Sienkiewicz.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jak kształtować się będzie koszt odbioru nieczystości ,
którym zajmować się będzie firma z Miłakowa. Sam dojazd będzie zapewne pochłaniał nie małe
środki. Jaki będzie koszt przyjęcia nieczystości do zlewni.
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że przez 1,5 roku szukano osoby, która chciałaby taką usługę
na terenie naszej gminy świadczyć. Wcześniejsi przedsiębiorcy zajmujący się tym zrezygnowali z
kilku powodów np. nie można było doprosić mieszkańców, aby odbiór z bezodpływowych
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zbiorników był systematyczny. Jedyną osoba, która się tego podjęła jest właśnie przedsiębiorca z
Miłakowa, który złożył wszystkie potrzebne dokumenty i otrzymał od nas koncesje. Nie można
rozmawiać o kosztach jak nie ma rynku. Osady pościekowe to odpad komunalny i firma świadcząca
usługi wywozu odpadów komunalnych na naszym terenie ma obowiązek je wywieść. Zbiorniki
bezodpływowe to inna sprawa i trzeba mieć koncesje na wywóz ścieków.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że ponad 50% mieszkańców miejscowości Gronowo ma
przydomowe oczyszczalnie ścieków i zgodnie z dokumentem i atestem co pół roku zbiorniki powinny
być opróżnione. Co wobec tego mam mówić mieszkańcom?
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że należy zgłosić się do firmy, która wywozi odpady i umówić się
na wywóz.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że Pan Wójt nie rozmawiał z firmą jaki będzie
jednostkowy koszt wywozu z jednego zbiornika?”
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że jeśli chodzi o wywóz osadów pościelowych to koszt poniesie
gmina. Od przyszłego roku będzie to 570 zł za tonę. Jeśli będzie nam brakowało środków to
podniesiemy opłaty za odpady, nie będzie innego wyjścia.
Musimy podnieść opłatę za odpady niesegregowane celem zachęcenia mieszkańców do
segregowania odpadów, gdyż może nam zabraknąć środków ze składek. Musimy więcej segregować
, aby średnie koszty wyszły taniej. Do tej pory było 380,00 zł za tonę i utylizację a teraz będziemy
płacić 200,00 zł za wywóz i 270,00 zł za zagospodarowanie odpadów. Zużyte urządzenia elektryczne,
baterie, akumulatory, szkło, tworzywo sztuczne, metale czy papier będą przyjmowane za symboliczną
złotówkę. Dlatego też musimy zachęcić ludzi do segregacji, aby koszt wywozu był niższy.
Marek Samsel Sołtys z Różynia zapytał jak jest z popiołem.
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że popiół to odpad komunalny i firma ma obowiązek go
wywieźć.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem jak wygląda sytuacja pojemników na zużyte
baterie. „Z tego co wiem taki pojemniki znajduje się tylko w Urzędzie Gminy”.
Maria Mazur Dyrektor Gimnazjum w Lubominie powiedziała, że takie pojemniki są również w
szkole a bardzo dużo mieszkańców naszej gminy ma dzieci, które się w niej uczą.
Wójt Andrzej Mazur stwierdził, że pojemniki na zużyte baterie są także w niektórych sklepach.
„ Chcemy, aby nasze środowisko było czyste dlatego też proszę z nami rozmawiać, będziemy
kupować takie pojemniki jeśli jest taka potrzeba. Nie ma problemu, żebyśmy segregowali odpady co
jest dla nas wygodniejsze i tańsze.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz powiedziała, że zakupimy takie pojemniki jeśli tylko
przedsiębiorcy są nimi zainteresowani.
Wójt Andrzej Mazur dodał, że od stycznia przedsiębiorcę nie będzie interesowało, aby taniej
sprzedać odpady tylko żeby taniej je zwieźć.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Stanę teraz po stronie przedsiębiorców. Tak naprawdę nikt mnie nie
mobilizuje do tego, abym segregował te odpady. Płace za pojemnik nie ważne co w nim wyląduje”.
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że przedsiębiorca płaci za każdy kosz, który napełni. Jeżeli
wystarczy jeden kosz na miesiąc to nie ma problemu ale dla niektórych przedsiębiorców jeden kosz
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to za mało. „ Przedsiębiorcy powinni szanować naszą radę, która objęła ich uchwalą. W niektórych
gminach przedsiębiorcy są pozostawieni sami sobie i maja kłopot.” Dodał, że jeśli trzeba będzie
zwiększyć płatność za odpady niesegregowane to zmienimy uchwałę poprzez zróżnicowanie stawek
dla przedsiębiorców za odpady segregowane i niesegregowane.

Ad.7. Zamkniecie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia X 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.
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