Protokół Nr XIII/2016
z XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 22 marca 2016r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 11:00 – zakończenie 13:10.
Stan Rady Gminy
- 15 radnych
Radnych obecnych
- 12 radnych
Nieobecni radni - Zenon Sznek, Jarosław Łosiewicz, Józef Jurkiewicz
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 Pana Jana Harhaja Starostę Powiatu
Lidzbarskiego, Panią Agnieszkę Lasowa Dyrektor Zakładu Opiekę Zdrowotną w Lidzbarku
Warmińskim, Wójta GminyPana Andrzeja Mazura , Skarbnik Gminy Marię Wojtczak, Sekretarza
Gminy Krystynę Błażewicz, Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie Tomasza
Gładkowskiego, 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. Wręczenie nagrody najlepszemu uczniowi Gimnazjum w Lubominie.
3. Informacja na temat opieki zdrowotnej- spotkanie z Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Lidzbarku Warmińskim Panią Agnieszką Lasowa.
4. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025;
c) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku;
d) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2016 roku.
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Lubomino i stosowania umownych stawek oprocentowania;
f) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016
g) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018;
8. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.

Ad2. Wręczenie nagrody najlepszemu uczniowi Gimnazjum w Lubominie.
Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej
podziękował za możliwość wręczenia podczas sesji nagrody najlepszej uczennicy Gimnazjum w
Lubominie. Poinformował, że to właśnie Platforma Obywatelska postanowiła aby najbardziej
uzdolnioną młodzież ze szkół Gimnazjalnych w Powiecie Lidzbarskim nagradzać komputerami. W
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tym roku zostanie rozdane 19 takich komputerów. Wszystko dzięki hojności osób, które biorą udział
w organizowanym co roku balu Platformy Obywatelskiej. W tym roku uzbierana kwota to 37 tys. zł.
Następnie poprosił Panią Dyrektor Gimnazjum w Lubominie Marię Mazur o przedstawienie
uczennicy.

Maria Mazur Dyrektor Gimnazjum zabierając głos przedstawiła osiągnięcie najlepszej uczennicy
klasy III Gimnazjum w Lubominie. „Weronika Michańczyk jest uczennicą dobrą od zawsze. Do
Gimnazjum przyszła ze średnią ocen 5.0. W Gimnazjum również uzyskiwała średnią w granicach
5.5. Posiada talent muzyczny, reprezentuje szkołę w konkursach lokalnych. Ponadto bierze udział w
konkursach recytatorskich. Wygrała szkolny konkurs z wiedzy fizycznej. W przyszłości chciałaby
wrócić do szkoły ale już po drugiej strony katedry.”
Następnie Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Mazur
wręczyli laptopa Weronice Michańczyk jako najlepszej uczennicy Gimnazjum w Lubominie.

Ad.3. Informacja na temat opieki zdrowotnej- spotkanie z Dyrektor Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Panią Agnieszką Lasowa.
Głos zabrała Pani Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku
Warmińskim.
Podziękowała za zaproszenie na sesje oraz wsparcie finansowe, dla szpitala w 2015 roku. „Jako
samodzielna jednostka nie jesteśmy w stanie podołać trudnościom finansowym związanym z
zakupem i odnowieniem nowego sprzętu medycznego i specjalistycznego, który jest bardzo drogi
lub zakupem nowej usługi, która by mogła wejść na rynek”. Poprosiła o kontynuację w bieżącym
roku dofinansowania szpitala z przeznaczeniem na zakup sprzętu do bloku operacyjnego. „W zeszłym
roku z Gmin i Starostwa Powiatowego szpital otrzymał dotację na łączną kwotę 269 tyś. zł z której
zakupiony został sprzęt do hospitalizacji pacjentów urologicznych. Pozwala on na badanie,
diagnostykę i leczenie pacjentów. Wykonywane są również drobne zabiegi. Chcielibyśmy utworzyć
również poradnie urologiczną”.
Następnie przedstawiła Strukturę Organizacyjną ZOZ w Lidzbarku Warmińskim. „Szpital ma oddział
chirurgiczny ogólny rozszerzony o urologie którego ordynatorem jest specjalista zajmujący się
endoskopią. Oddział chorób wewnętrznych, oddział pediatryczny, ginekologiczny o zakresie
zabiegowym i ortopedyczny oraz poza szpitalny oddział uzależnień. Posiadamy pracownie
endoskopii, laboratorium analityczne, pracownie RTG i USG. Badań których nie posiadamy i nie
jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie wykonać tj. rezonans czy tomograf wozimy pacjentów do
Olsztyna, Elbląga lub Bartoszyc w zależności gdzie jest najbliższy termin do wykonania tej usługi.
Mamy też nocną i świąteczną pomoc medyczną, która funkcjonuje od 18:00 do 8:00 rano od
poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele działa od 8:00 do 8:00 czyli w systemie 24 godzinnym.
W Ornecie mamy dwie poradnie specjalistyczne tj. chirurgii ogólnej i położniczo-ginekologiczną. W
Lidzbarku Warmińskim mamy trzy poradnie specjalistyczne tj. na ul. Bartoszyckiej mieści się
poradnia kardiologiczna, medycyny sportowej i ortopedyczno-urazowa. Przy ul.11 listopada znajduje
się poradnia chirurgiczna ogólna, chorób zakaźnych, endokrynologiczna, laryngologiczna,
neurologiczna, położniczo – ginekologiczna, okulistyczna oraz ośrodek rehabilitacji dziennej do
której może kierować lekarz rodzinny. Na ul. Góreckiego mieści się poradnia leczenia uzależnień od
alkoholu. W swojej strukturze posiadamy także ratownictwo medyczne. Medycyna rozwija się
szybko i trudno jest nam nadążyć przy dofinansowaniu, które od 5 lat jest nie zmienne. Łącznie z
oddziałem terapii uzależnienia od alkoholu mamy 191 łóżek, których ilość jest za duża. Czas pobytu
dla pacjenta skrócił się. Hospitalizacji trwa 4,3 dnia co związane jest z tym, że pacjent najszybciej
dochodzi do zdrowia w warunkach domowych. Planujemy utrzymać poziom świadczeń zabiegowych
stąd wniosek o wsparcie bloku operacyjnego. Komfort pacjenta na bloku musimy poprawić. Blok był
modernizowany w 2008 roku i wymaga modernizacji w związku ze zmianą przepisów. Ponadto sprzęt
jest wyeksploatowany.”
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Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego zabierając głos powiedział, że chodzi o to, aby szpital
był publiczny a żeby tak było to nie może generować długu. Oddział położniczy przynosił rocznie
1mln 300 zł długu gdzie miesięcznie było 10 porodów, a utrzymać trzeba było lekarzy, pielęgniarki i
położne. Szpital dzięki wsparciu poszczególnych gmin zaczyna utrzymywać się na swoim poziomie.
Od 5 lat nie było podwyżki kontraktów ale między czasie wprowadzono rehabilitacje, ortopedie i
urologie czyli rzeczy, które zaczynają same na siebie zarabiać. „4 lata temu umorzyłem szpitalowi
powiatowemu odsetki. Co roku na szpital przeznaczamy około 250 tyś. złotych dodatkowych
środków. W związku z tym zwróciłem się do wszystkich gmin, aby przeznaczać na szpital powiatowy
5,00 zł od mieszkańca. Za łącznie zebraną kwotę można już cos w szpitalu zrobić nie zabierając
środków z funduszu zdrowia przeznaczonych bezpośrednio na leczenie. To jest nasz główny cel”.
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
powiedziała, że jeśli chodzi o blok operacyjny to 10 lat temu rocznie było około 150 zabiegów a na
dzień dzisiejszy jest ich już około 600 rocznie w związku z czym sprzęt szybko się eksploatuje.
Radna Elżbietka Stachura – Możejko zapytała czy kadra jest wystarczająca?
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
odpowiedziała, że w tej chwili największa trudność sprawia kadra lekarska o specjalności
anestezjologicznej. „Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie pozyskać nowej kadry natomiast w
przypadku otwierania nowego zakresu usług staramy się o najlepszych lekarzy. Szpital ma
najlepszego urologa w Województwie Warmińsko – Mazurskim, który jest wojewódzkim
konsultantem do spraw urologii. Podobnie jest w przypadku endoskopii. Jeśli chodzi o pielęgniarki
to sytuacja jest stabilna. W 2014 roku Starosta przejął finansowanie i kształcenie pielęgniarek.
W tym roku 4 osoby kończą pielęgniarstwo, w 2017 roku 5 osób i od czerwca kolejne osoby będą
korzystać z dofinansowania ponieważ personel pielęgniarski jest też w wieku przedemerytalnym.
Kadra radiologii i laboratorium dokształca się. Ratownicy, których jest dużo po namowie kończą
pielęgniarstwo. Najtrudniej jest w kadrze lekarskiej”.
Radna Joanna Kalamarska powiedziała, że w chwili obecnej gabinet RTG w Ornecie jest
nieczynny a pacjenci dowożeni są do Lidzbarska Warmińskiego jak długo taka sytuacja będzie miała
miejsce?
Jan Harhaj Starosta Powiatu Lidzbarskiego powiedział, że najpierw trzeba sobie zadać pytanie
ile kosztuje utrzymanie RTG. „Aparat RTG, który był w Ornecie był już nie sprawnym. Dzisiaj
Gmina Orneta zastanawia się nad tym czy wspomóc szpital czy nie. Na dzień dzisiejszy pacjenci na
zdjęcia są wożeni do Lidzbarka Warmińskiego. RTG kosztuje w granicach 1,5 mln złotych a łącznie
z kosztem przystosowania pomieszczenia około 2 mln. zł. Jako Starosta zobowiązałem się, że
przygotuje poradnie chirurgiczną oraz ginekologiczną i jeśli będą warunki na pozyskanie środków
unijnych i Gmina Orneta dopłaci wówczas zrobimy RTG w Ornecie”.
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
stwierdziła, że: ”Jeśli będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych co jest podparte
innowacyjnością to będziemy o nie aplikować. Radiologią zajmują się specjalne firmy i są
pomieszczenia do zaadoptowania gdzie można byłoby tomograf wstawić, który jest bardziej
szczegółowy. Gdyby przepisy zmieniły się i nie byłoby obowiązku dostosowywania pomieszczenia
do sprzętu to koszty uległy zmniejszeniu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta przy
wykonywaniu badania dlatego też sprzęt musi być dobrej jakości”.
Radny Adam Wieczorek zwrócił się z pytaniem jakie jest na dzień dzisiejszy zadłużenia szpitala?

Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
odpowiedziała, że zadłużenie wynosi około 5 mln zł, które od kilku lat utrzymuje się na tym samym
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poziomie. Około 10 lat temu zadłużenie wynosiło około 9 mln. zł.
Radny Adam Wieczorek zapytał czym spowodowany jest fakt, że kadra nie chętnie przychodzi
pracować do szpitala w Lidzbarku Warmińskim?
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim wyjaśniła:
„Młodzi lekarze wolą pracować w dużych ośrodkach gdzie się specjalizują. Obecnie kiedy lekarz
skończy studia to po roku stażu jest lekarzem, który nie ma uprawnień do pracy w związku z czym
musi podjąć specjalizację. Specjalizacja jest przypisana nie do jednostki, która może ją prowadzić
tzw. akredytowanej tylko do lekarza. Najwięcej specjalizacji robionych jest w szpitalach
wojewódzkich. Lidzbark Warmiński ma cztery miejsca na internie i jedno miejsce na chirurgii.
Nie ma rezydenta, który by robił w naszym szpitalu specjalizację. Rezydenturę finansuje Minister
Zdrowia. Na dzień dzisiejszy mamy dwóch specjalistów chirurgów, którzy robią specjalizację i są
zatrudnieni na umowę o pracę bo zabrakło miejsc rezydenckich. Internistów, pediatrów i
anestezjologów nam brakuje”.
Radny Stanisław Sienkiewicz patrząc na problemy jakie stoją przed placówką powiatową nasuwa
się pytanie jakim cudem utrzymują się placówki prywatne?
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim wyjaśniła,
że placówki prywatne finansowane są przez pacjentów.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że wizyty pacjentów w prywatnych placówkach również
finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital ma problemy finansowe i musi
inwestować a placówki prywatne mają zyski i odnoszą korzyści. W czym więc tkwi problem? W tym,
że się rozwijamy czy w tym, że tamte placówki wybierają najlepsze kontrakty, najlepiej płatne?
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim wyjaśniła,
że jeśli chodzi o Szpitale Powiatowe Zakładu Opieki Zdrowotnej tak jak w Lidzbarku Warmińskim
są one całkowicie publiczne. Nie można więc w takich szpitalach świadczyć prywatnych usług.
Natomiast Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej są nastawione na zysk mając częściowo
podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia np. poród finansowany prze Fundusz Zdrowia
kosztuje 2.300,00 zł a prywatny około 15.000,00 zł.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jak na tę sytuację zapatruje się Ministerstwo Zdrowia?
Agnieszka Lasowa Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
odpowiedziała, że Ministerstwo Zdrowia to jest polityka kraju. Dodała, że nigdy nie zaproponuje
świadczenia usług komercyjnych dla pacjentów z Powiatu Lidzbarskiego.
Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście oraz Pani Agnieszce
Lasowa za przybycie na sesję.

Ad.4. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj od 12.02.2016r. – 22.03.2016r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radna Joanna Kalamarska zapytała czy dla stowarzyszeń był ogłoszony drugi konkurs ofert?
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Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że tak.
Radna Joanna Kalamarska stwierdziła, że nie wszystkie stowarzyszenia otrzymały informacje o
drugim konkursie.
Dorota Dunio – pracownik UG poinformowała, że konkurs jest ogłaszany na stronach
internetowych Urzędu Gminy www.lubomino.ug.gov.pl, www.bip.lubomino.tensoft.pl oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy. Raz lub dwa razy w przeciągu kilku ostatnich lat stowarzyszenia dodatkowo
dostawały informacje na e-maila.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy Gminne Zrzeszenie LZS w związku z zorganizowaną w
zeszłym roku imprezą raperską został potraktowany bardziej obiektywnie czy nie? Czy z tego tytułu
zostały poniesione przez stowarzyszenie konsekwencje?
Dorota Dunio – pracownik UG stwierdziła, że zarówno dla Urzędu Gminy jak i Stowarzyszenia
„dostało się” od mieszkańców.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem co wpłynęło na przyznanie tak niskiej kwoty
dotacji stowarzyszeniu z Gronowa pomimo tego, że wnioskowało tylko o 2200,00 zł a dostało 700,00
zł.
Dorota Dunio – pracownik UG oprócz przyznanej kwoty dotacji Stowarzyszenie z Gronowa
wnioskowało o kwotę 1.650,00 zł na zakup strojów piłkarskich dla funkcjonującej drużyny.
W ostatnim czasie przyjęliśmy zasadę, że na zakup strojów dla drużyn piłkarskich czy stowarzyszeń
nie będziemy przyznawać dotacji.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o szczegółową informację na temat wszystkich
stowarzyszeń, które w ubiegłym roku otrzymały środki z budżetu samorządu a mianowicie: na co
dokładnie wydatkowało środki i na rzecz jakich firm.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że co roku jest przedstawiane sprawozdanie z
wykorzystania środków przez organizację pozarządowe.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że sprawozdanie nie jest dla niego wystarczające w
związku z czym składa ustną interpelację.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zaproponował, aby radny sformułował taką interpelację na piśmie do
której się ustosunkujemy.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że nie ma problemu. Interpelację złoży w formie
elektronicznej.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że Stowarzyszenie z Gronowo w ofercie, którą złożyło w
konkursie chciało zorganizować imprezę za 700,00 zł a jej uczestnikom zakupić stroje na kwotę około
1.700,00 zł. Nie jest to zakup sportowych strojów dla dzieci z Gronowa tylko na imprezę. Dzieci
mogą uczestniczyć w imprezie we własnych strojach.
Sylwia Ciszewska Sołtys Sołectwa Wolnica stwierdziła, że Gminne Zrzeszenie LZS powinno
ponieść jakieś konsekwencję w związku z organizacją Rap Majówki np. mieć zblokowane środki.
Robiąc festyn wiejski w Wolnicy mamy obcinane środki pomimo, że w jego organizację dużo wkładu
ponoszą mieszkańcy mając tym samym „podcinane skrzydła”.
Gminne Zrzeszenie LZS otrzymuje dotacje około 20.000,00 zł a na festyn wiejski dotacja jest
obcinana.
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Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że trzeba najpierw zapoznać się z ofertą i ilością imprez
organizowanych przez Gminne Zrzeszenie LZS. Stowarzyszanie prowadzi cały sport młodzieżowy
na terenie gminy. Dlatego też to nie jest jedna impreza typu festyn. Zróbmy coś dla dzieciaków z
zaangażowaniem mieszkańców.
Dorota Dunio – pracownik UG dodała, że głównie pod ocenę jest brana jakość złożonej oferty.
Oferta złożona przez Stowarzyszenia Kreatywna Wolnica na festyn nie zawierała nic prócz kosztów.
Komisja musi wydać swoją opinie na podstawie tego co jest napisane w ofercie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, że stowarzyszenia we wrześniu składają zapotrzebowania na
środki do budżetu na czym się później opieramy. ”Jeśli natomiast jakieś stowarzyszenie nie złoży
zapotrzebowania we wrześniu a złoży ofertę na realizację jakiegoś zadania to wówczas musimy
wybierać komu przyznać środki finansowe. My jesteśmy ograniczeni kwotą i musimy w jakiś sposób
zadowolić wszystkich. Wszystkie sprawozdania są do wglądu i przeanalizowania. Nie wszystkie
może dokumenty’’.
Radny Stanisław Sienkiewicz przypomniał, że cała gospodarka finansowa i administracyjna jest
jawna. Drużyna piłkarska składa się z mieszkańców Bieniewa, Wolnicy, Gronowa i co najmniej
dwóch innych miejscowości to jak te osoby mają przyjechać na turniej do Lubomina?

Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że w ofercie Stowarzyszenia Gronowa nie ma mowy o
drużynie piłkarskiej.
Radny Stanisław Sienkiewicz wyjaśnił, że ’’Stowarzyszenie jest z miejscowości Gronowo a osoby,
które przyjeżdżają grać w piłkę są z różnych miejscowości. To, że oferta jest pisana przez nasze
stowarzyszenie nie znaczy, że będziemy w jakiś sposób dyskryminować mieszkańców innych
miejscowości. Jesteśmy wspólnotą’’.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że w ofercie stowarzyszenia z Gronowa nie ma mowy o
żadnej drużynie piłkarskiej i piłce nożnej tylko o wyjeździe na basen i zajęciach sportowych. Po czym
przeczytał fragment oferty :
„ Zadanie ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży sołectwa Gronowa. Tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości
spędzenia wolnego czasu, rekreacji, tworzenia okazji do rozwijania pasji i talentów wśród
mieszkańców. Zadanie będzie polegać na zorganizowaniu tygodnia sportu pod hasłem: w zdrowym
ciele zdrowy duch, popieramy każdy ruch. Przewidziane są zajęcie sportowe. W zależności od
warunków atmosferycznych odbywać się będą na boisku bądź świetlicy wiejskiej w Gronowie. Turniej
tenisa stołowego, rzut lotką oraz wyjazd na basen „Na Fali” w Dobrym Mieście. Poza pozytywnymi
skutkami dla zdrowia wspólne spędzanie czasu w aktywnej formie buduje pozytywne relacji pomiędzy
mieszkańcami wsi, aktywizacja i integracja społeczności Gronowo”.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał skąd wiadomo, że będą kupowane stroje z tych środków?
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że zakup strojów sportowych jest ujęty w kosztorysie w
wysokości 1.650,00 zł . Ponadto ujęto zakup piłek do piłki nożnej w wysokości 200,00 zł, zakup
biletów na basen w wysokości 200,00 zł oraz transport na basen w wysokości 150,00 zł.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że w ofercie było ujęta zarówno boisko jak i zajęcia na
boisku. Czy w ogłoszeniu był zakaz kupowania stroi?
Dorota Dunio pracownik UG odpowiedziała, że w ogłoszeniu o konkursie nie było takiego zapisu.
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Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że w związku z tym to co nie jest zabronione jest
dozwolone. Powinno być to jasno określone.
Radna Joanna Kalamarska powiedziała, że w tej chwili przegląda strony internetowe i nie widzi
ogłoszonego konkursu.
Dorota Dunio pracownik UG zaproponowała, aby pójść do biura wówczas pokaże w którym
miejscu na stronie znajduje się ogłoszenie.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy Powiat składa już wnioski na remont odcinka drogi
Zagony – Gronowo? Czy wiadomo co będzie w zakresie wykonania tej inwestycji? Czy będzie
również ujęta droga w miejscowości Gronowo?
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że Powiat nie składa jeszcze wniosków. ’’Umowa z Panem
Starostą była taka, że my składamy wniosek do PROW-u ponieważ jest taka możliwość natomiast
Pan Starosta zgodnie z ustaloną kolejką w tym roku remontuje drogę w Gminie Orneta i Lidzbark
Warmiński i na te miejscowości składa wnioski. Za rok w kolejce jest Gmina Kiwity a w 2018 roku
jest już nasza kolej. W tym celu podpisaliśmy porozumienie. W przyszłym roku rozpocznie się
projektowanie. Droga będzie robiona ze środków budżetu państwa (byłej schetynówki) bo tylko takie
środki zostaną. Wówczas będzie można mówić o zakresie prac. Chciałbym, aby prace wykonywane
były do końca drogi powiatowej, która jest w obrębie Gronowa. Inaczej sobie tego nie wyobrażam.’’
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że inwestycja ma zostać wykonana w 2018 roku i nasza
Gmina już składa wniosek a Powiat nawet o tym nie myśli.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że powiat nie może składać wniosku. Projektowanie
ustawione jest tak, że na rok 2018 trzeba złożyć wniosek do końca września lub października roku
2017 wraz z pozwoleniem na budowę. Starostwo na początku przyszłego roku przystąpi do
ogłoszenia przetargu na dokumentację. Po jej zrobieniu złoży wniosek na rok 2018.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że samorząd gminny trochę na wyrost już składa ten
wniosek ponieważ równie dobrze mógłby zrobić dokumenty w roku 2017 i złożyć wniosek.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, że jeśli uzyskamy dofinansowanie z PROW to będzie dla
nas 13% więcej niż ze schetynówki. Jeżeli natomiast nie uzyskamy dofinansowania to zgodnie z
porozumieniem ze Starostą będziemy musieli dokończyć projekt i również złożyć wniosek na ten
odcinek drogi do byłej schetynówki. Na razie do końca marca są zbierane wnioski. Nasz wniosek
może uzyskać maksymalnie 14 punktów na 16.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt.3 informacji zapytał ile przy drodze Samborek –
Wilczkowo mieszka rodzin, osób?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że są tam 4 domy ale rodzin jest więcej w tym osoby
niepełnosprawne.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że w Gronowie również są osoby niepełnosprawne i też
nie mają drogi.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, że droga zostanie jedynie trochę usypana kruszywem i to nie
na całej długości. „Raczej nie jest możliwe abyśmy dostali całe dofinansowanie o jakie
wnioskowaliśmy. Jak dostaniemy od Marszałka 50 tyś. zł. to kolejne 50 tyś. zł będziemy musieli
dołożyć. Jest jednak możliwość pozyskania 50 tyś. zł. dlatego też taki wniosek napisaliśmy”.
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Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział: „Rozumie że drogi robione są w częściach z tym, że
później zrobione części drogi jakoś się trzymają a te pozostałe niszczą tą zrobioną. Może dołożyć
swoje środki, żeby zrobić tą drogę w całości a nie dzielić po kawałeczku. Później możemy już drugi
raz nie dostać dofinansowania na tą samą drogę”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że nie stać nas na to.
Radny Stanisław Sienkiewicz dodał, że przyjeżdżają do niego rolnicy i pytają czy mogą wywozić
odpady z gospodarstwa i jeździć ciężkim sprzętem bo droga jest częściowo rozmoknięta. Co mam
wówczas mówić?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że w takiej sytuacji mają nie jeździć, aby jej nie
niszczyć.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że rolnicy pytają za co płacą podatki. Co mam im
wówczas powiedzieć?
Radna Małgorzata Szpyrka odpowiedziała, że rolnicy powinni umiejętnie korzystać z dróg gdyż
jest taka możliwość.
Dariusz Jackowski Sołtys Sołectwa Piotrowo zabierając głos stwierdził, że jak jest mokro to
wszyscy worzą obornik a jak jest sucho to siedzą w domu.
Radny Jan Sikora dodał, że niektórzy rolnicy potrafią umiejętnie korzystać z dróg.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy droga z Wilczkowa do Piotrowa została naprawiona.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że to nie jest pytanie do informacji o działalności Wójta i
odpowie na nie w innym punkcie obrad.

Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.6. Wnioski i zapytania radnych.
Marian Witkowski mieszkaniec sołectwa Wilczkowo w imieniu miejscowości Worławki, które
należą do Parafii w Wilczkowie zwrócił się z prośba o wnioskowanie do Starosty o naprawę drogi,
która należy do Powiatu Lidzbarskiego.
Radny Stanisław Sienkiewicz ponowił pytanie jak wygląda sytuacja drogi Wilczkowo- Piotrowo?
„Mleczarki tam już nie dojeżdżały. Wnioskowałem o naprawę tej drogi do Pana Starosty i coś zaczęło
się dziać. Czy ta droga została naprawiona?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG odpowiedział, że jest to droga kategorii powiatowej. Dostał
zgłoszenia od Radnego Zeznana Szneka i od Sołtysa wsi Piotrowo Pana Dariusza Jackowskiego. Był
dowożony gruz. Dotyczy to również drogi Piotrowo – Biała Wola. Na dzień dzisiejszy jest przejezdna
z tym, że są duże nierówności i dopóki na drogę nie pójdzie równiarka z walcem i nie zostanie ona
uzupełniona pospółka to będą problemy. To samo dotyczy drogi Lubomino – Samborek na odcinku
koło p. Garczyńskiego.
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Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał kiedy konkretnie te odcinki dróg plus droga Gronowo Praslity będą naprawione?
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG powiedział, że jutro na drogi gminne ruszy równiarka od
Bzowca przez Rogiedle, Samborek. Następnie pojedzie na Piotrowo, Wilczkowo, Klony i Worławki.
Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą prace zostaną zakończone do końca marca z tym, że później
będzie trzeba jeszcze uzupełniać drogi pospółka.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy na drogi Gronowo i Różyn również planowane są
uzupełnienia.
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG odpowiedział, że najgorszy odcinek drogi znajduje się
pomiędzy Gronową i Praslitami w związku z czym trzeba będzie ta drogę uzupełnić.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że w informacji o działalności Wójta jest mowa iż
przygotowano wnioski o dofinansowanie z PROW-u. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Wilczkowo, drogi powiatowej Wolnica – Zagony – Różyn oraz dróg gminnych w miejscowości
Różyn. Zapytał w jakim czasie jest planowana przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Gronowo?
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że w pkt. 1 informacji o działalności Wójta jest mowa
o drogach utwardzonych. Dotyczy to inwestycji o wartości: jedna 2 mln a druga 1 mln 300 zł.
W uchwale odnośnie harmonogramu prac jest dokładnie napisane kiedy i jaka inwestycja będzie
wykonywana. „Nie wracajmy do tego na każdej sesji. We wrześniu 2016 roku będziemy znów
pracować nad tym harmonogramem gdzie określimy czas, okres i ilość prac.”
Radny Stanisław Sienkiewicz dodał, że ten czas w miejscowości Gronowo został przesunięty o 5
lat.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zapytał czy ma zrezygnować z inwestycji na drodze Wolnica – Różyn
i zrobić drogę Gronowo – las?
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że drogi powiatowe powinien robić powiat a drogi gminne
samorząd gminny.
Sebastian Maciejewski Sołtys Sołectwa Bieniewo zwróci się z pytaniem co z lustrem w
miejscowości Bieniewo o które wnioskowano?
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG wyjaśnił, że zanim lustro zostanie postawione musi przejść
przez komisję Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego. Trwa to dość długo.
Radny Zdzisław Naguszewski podziękował za pamięć i życzenia z okazji Dnia Sołtysa.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał pismo, które wpłynęło do biura rady dnia 18 marca
2016 roku z zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. zo.o. z prośba o dołożenie starań, aby
działania organizacyjne związane z wyeliminowaniem popiołu ze strumienia odpadów zmieszanych
zostały skutecznie zakończone przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
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Wójt Gminy Lubomino powiedział, że rada musi wyrazić swoją opinię na ten temat. Jeśli chcemy
wprowadzić segregację to musimy zrobić całą procedurę tj. wprowadzić segregację do naszego
regulaminu, zobowiązać mieszkańców do segregowania i zakupu odpowiednich pojemników.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał co mieszkańcy mają robić z popiołem.
Wójt Gminy Lubomino powiedział, że jeśli rada zmieni regulamin, że będziemy segregować to
będzie to po pierwsze taniej dla gminy a po drugie będzie oszczędzało przewoźnika.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zaproponowała, aby zrobić to na podstawie porozumienia, że
jeżeli odbiorca tych odpadów zaproponuje dodatkowe pojemniki to ludzie chętnie wyniosą ten
popiół.
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że było można to zrobić wcześniej kiedy odbiorca odpowiadał za
wszystko w tej chwili odbiorca to jeden podmiot a ten, który zagospodarowuje odpady to drugi
podmiot. Stąd pytanie czy mamy się tym zająć i próbować to zmieniać czy nie ?
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że tą uchwałą zmusilibyśmy mieszkańców do zakupu
jeszcze jednego pojemnika.
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że jest to kwestia do wyjaśnienia. Po co mają kupować
mieszkańcy, którzy nie palą i nie mają popiołu. Osoby, które segregują śmieci powinne także
segregować popiół. Zaproponował, aby sprawę przemyśleć i wrócić do niej pod koniec kwietnia.
Ad.7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Adam Wieczorek zapytał czy zakupując sprzęt nie można skorzystać z jakiegoś programu?
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że nie. Może gdybyśmy byli gospodarstwem rolny to tak ale
jeśli chodzi o takie sprawy komunalne jak nasze to nie ma szans.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie zakupiony traktor?
Wójt Gminy Lubomino powiedział, że na pewno po drugiej racie podatku. Wszystko zależy od tego
jaki będzie budżet. Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał dlaczego nie koparka?
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że bez ciągnika i przyczepy jej zakup jest zbędny. Chcąc robić
urobek koparką trzeba go czymś wywieść. Obecne ciągniki, które mamy są już bardzo wiekowe.
Myślę, że chcąc iść w kierunku polepszenia naszych prac komunalnych to trzeba zacząć od ciągnika
z przyczepą, tura czy spychu.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że się z tym nie zgadza ponieważ zakup koparki byłby
bardziej racjonalny.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XIII/77/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino
na rok 2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad.7b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –
2025.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/78/2015 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2025. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.7c. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała
projektu uchwały pozytywnie przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym, Komisja Rolnictwa,
Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy
5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”, Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 5 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”,
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o przeczytanie uzasadnienia do uchwały.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał uzasadnienie do uchwały.
Radny Stanisław Sienkiewicz wnioskował o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
„Pomimo tego, że mieliśmy blisko 150 tysięcy mniej z podatków, ogólnie subwencji dostaliśmy 350
tyś. zł więcej. W całym budżecie mamy o 30 tyś zł środków więcej niż w roku ubiegłym. Chyba, że
planujemy fundusz sołecki tylko w roku 2018 przed wyborami licząc na grę przedwyborczą. Ludzie
chcą się rozwijać również w innych latach w tym także w roku 2017. Przypominam, że w roku
bieżącym też nie będziemy mieli funduszu sołeckiego. Jak mają te miejscowości się rozwijać i
zrzeszać?”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko powiedział, że wniosek nie jest zasadny ponieważ samo
głosowanie nad uchwałą będzie jego rozstrzygnięciem.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XIII/79/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad.7d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w 2016 roku.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/80/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubomino w
2016 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.7e. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomino i stosowania umownych stawek
oprocentowania.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XIII/81/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomino i stosowania
umownych stawek oprocentowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.6f. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zwróci się z pytaniem czy są uwagi do planu pracy.
Uwag nie było.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIII/82/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady
Gminy na rok 2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.7g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016 – 2018.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwał pozytywnie jednogłośnie.
Halina Radzińska Kierownik GOPS powiedziała, że został już ogłoszony przez Ministerstwo
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej konkurs na asystenta rodziny. Termin składania wniosków
upływa 31 marca 2016 roku. Dodała, że GOPS w Lubominie jutro złoży wniosek i będzie ubiega się
o środki na zatrudnienie takiego asystenta.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XIII/81/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.8. Zamkniecie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XIII 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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