Protokół Nr XV/2016
z XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 14 lipca 2016r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 11:00 – zakończenie 12:40.
Stan Rady Gminy
- 15 radnych
Radnych obecnych
- 11 radnych
Nieobecni radni - Joanna Kalamarska, Tomasz Lisowski, Zenon Sznek,
Jarosław Łosiewicz.
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, Panią Marzenę
Sulikowską Radcę Prawnego, Pana Piotra Wojciechowskiego Komendanta Komisariatu Policji w
Ornecie, Panią Małgorzatę Kozioł Radną Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana
Wojciecha Michańczyka Radnego Powiatu Lidzbarskiego, 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.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025;
c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wilczkowie;
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie.
e) zmieniająca uchwałę 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.
6. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy Andrzej Mazur złożył wniosek o przesunięcie pkt. 5a. na kolejną sesję Rady Gminy.
Komisje zawnioskowały o zmianę jednego z zapisów w projekcie uchwały poza tym jeden z punktów,
który powinien zostać skreślony nie został uwzględniony. W związku z tym, że jest to prawo
miejscowe potrzebna jest przed podjęciem uchwały opinia związków zawodowych.
W związku z powyższym zawnioskował o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Lubomino.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0. Wniosek został przyjęty.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie nowy porządek obrad.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 10
radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Rady Gminy Lubomino zabierając głos poinformował, że dnia 28 czerwca 2016
roku podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego gospodarz
naszej gminy– Wójt Gminy Lubomino Pan Andrzej Mazur został przez Marszałka Województwa
Gustawa Marka Brzezina odznaczony odznaką honorową „ ZASŁUŻONY DLA WARMII I
MAZUR”.
Z tej okazji wraz z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Małgorzatą Szpyrką złożyli w imieniu
radnych gratulacje Wójtowi Gminy wręczając kwiaty.
Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 20.05.2016r. do 14.07.2016r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 3 informacji zapytał, na jakie drogi trafi kruszywo? Czy
został już dokonany podział?
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że podział został dokonany. Radni wybrali trzy drogi, które
zostaną w ramach inwestycji w pierwszej kolejności uzupełnione tj. droga Lubomino do p.
Ossowskich, droga od zakrętu do p. Bocheńskich i droga od p. Buszowieckich w kierunku
miejscowościom Różyn. Kruszywo zostanie przeznaczone również na drogi, które w wyniku
przeglądu zostały wskazane do uzupełnienia kruszywem. Są także przypadki gdzie trzeba zrobić
drogi poza kolejnością co jest wynikiem anomalii pogodowych. Część kruszywa zostało już
zawiezione na drogi.
Radny Adam Wieczorek zwrócił się z pytaniem czy została już zrobiona droga do p. Ossowskich?
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że zostało wykonane już pierwsze rozwiezienie. Wszystko zależy
od tego jak droga będzie się trzymać. Jeśli będzie taka potrzeba to będziemy dalej dosypywać.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 5 informacji zapytał, które drogi zostały już wykoszone
a które będą jeszcze wykaszane?
Wójt Gminy Lubomino udzielił następujących wyjaśnień: „Koszenie odbywa się tylko przy naszych
posesjach i ulicach. Tak jak każdy mieszkaniec, którego posesja znajduje się przy drodze publicznej
ma obowiązek wykosić kawałek przy swojej posesji. Wykaszamy cmentarze, boiska oraz przystanki,
które do nas należą. Nie kosiliśmy jeszcze dróg poza drogą na cmentarz. Abt wykonywać koszenie
poboczy, trzeba poczynić zapis inwestycyjny i zakupić kosiarkę młotkową a nie rotacyjną.
Zastanawialiśmy się też czy kosić czy pryskać czekamy na efekty popryskania przez powiat drogi w
kierunku Wolnicy”.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że ogólnie omówiono tylko miejscowość Lubomino a co
jeśli chodzi o inne miejscowości?
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Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że w Wilczkowie i Ełdytach Wielkich przy gminnych
posesjach też jest koszone. „Tam gdzie dajemy radę to kosimy. Mamy określoną ilość pracowników
i jeśli będzie równiarka to trzeba będzie przerwać koszenie i dać ludzi na ciągnik z wałem i bronami.
Pracujemy cały czas tymi ludźmi, których mamy. Część ludzi musieliśmy dać do prac remontowych
w szkołach na okres wakacji”.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, kiedy przy drogach gminnych będą wykaszane pobocza?
Obecnie sięgają blisko 1,5 metra.
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że odkąd sięga pamięcią to pobocza przy gminnych drogach
nigdy nie były koszone podobnie jak przy powiatowych drogach szutrowych.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że nie ma różnicy czy droga szutrowa czy asfaltowa gdyż
widoczność wówczas się zwiększa. Czy jest w ogóle przewidywane koszenie dróg gminnych? Jeśli
chodzi o koszenie poboczy przy drogach powiatowych to zapewne Pan Wojciech Michańczyk
zainterweniuje w tej sprawie tym bardziej, że powiat zakupił sprzęt, który nie może stać.
Wojciech Michańczyk Rady Powiatu Lidzbarskiego odpowiedział, że pobocza przy drogach
powiatowych są cały czas koszone przez powiat.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że chciałby aby również wykosili pobocza w naszej
gminie. Następnie zwrócił się z pytaniem jaki jest sens ciągania opon po drogach?
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że ma to na celu wyrównanie garbów na drodze.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że jest to tylko wyciąganie kamieni a nie równanie.
Wójt Gminy Lubomino zabierając głos powiedział, że Pani Sołtys z Gronowo, która miała ważną
uroczystość poprosiła o poprawienie stanu tej drogi. Pan Ireneusz Gołębiewski pracownik Urzędu
Gminy nie miał możliwości wysłania w tym czasie równiarki na drogę w związku z czym wyrównano
ją oponami. Będzie jeszcze równiarka na drodze do p. Filipowicza i wówczas ostatni raz równiarka
przejedzie na drogę Gronowo – Smolajny.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że było przewidziane kilkukrotne równanie tej drogi.
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że będzie to już czwarte równanie.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że w 2017 roku miała być robiona droga Gronowo –
Smolajny a środki zostały przeniesione na drogi wewnętrzne w miejscowości Wilczkowo. Jest to
robione celowo.
Wójt Gminy Lubomino wyjaśnił, że miejscowości Wilczkowo i Rogiedle były zawsze przed
Gronowem. Do harmonogramu inwestycji przejdziemy ponownie we wrześniu i wówczas będzie Pan
Radny mógł zadawać pytania.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jak zwykle złożę wnioski, które nie zostaną uwzględnione. Nasuwa
się pytanie czy jest sens je składać czy nie? Od co najmniej pięciu lat składam wnioski.”
Wójt Gminy Lubomino „ Złoży Pan wnioski do rady i jeśli rada uzna, że trzeba zmienić
harmonogram to go zmieni, ja sam nie mogę zmienić”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Sam Pan bardzo dobrze wie, że Rada to Pan”.
Paweł Miąsko Przewodniczący Rady Gminy „ Jeśli Rada się nad Pana wnioskiem nie pochyla
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oznacza to, że są pilniejsze sprawy. Z tego co się orientuję to droga w Gronowie jest jedną z częściej
robionych”.
Wójt Gminy Lubomino „ Wydawało mi się, że doszliśmy do pewnego porozumienia na zebraniu w
Gronowie tj., że zrobimy wszystko, aby w tej kadencji do Gronowa z Zagon zrobić asfalt. Wnioski
Rady były takie, żeby zrobić od Wolnicy do Zagon. Zmieniliśmy to na dwie inwestycje od Wolnicy
do Różynia i od Zagon do Gronowa. Jeśli nasz udział w tym wyniesie około 700 tyś. zł., to uważam,
że trzeba pochylić czoła dla wszystkich radnych i powiedzieć dziękuję”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Dobre Miasto zrobiło drogę Gronowo- Smolajny i musze
powiedzieć, że dosyć porządnie. Jak patrzę na tą drogę, o której Pan mówi to jest dwa miliony
wrzucone, przy dobrych wiatrach może dostaniemy milion dwieście, jeszcze nigdy nie dołożyliśmy
w historii więcej jak teraz dokładamy do drogi powiatowej z wielką niewiadomą czy droga Zagony
– Gronowo zostanie zrobiona, bo pewności nie ma, wniosek nie został złożony a miał być złożony
sam Pan tutaj powiedział. Umawialiśmy się bo „Schetynówka” jest wielką niewiadomą więc wszyscy
musimy złożyć wnioski ,żebyśmy mogli te drogi zrealizować a powiat nie złożył wniosku na tę
drogę”.

Wójt Gminy Lubomino odpowiadając powiedział, że kolej na drogę powiatową dla Lubomina
przyjdzie w roku 2018 oraz, że przed nami są jeszcze inne gminy. W chwili obecnej Starosta złożył
wnioski na drogi w Gminie Kiwity, Gminie Lidzbark Warmiński i Gminie Orneta. Nasza kolej jest
w 2018 roku, dlatego też w przyszłym roku Starosta zrobi projekt, złoży wniosek do „Schetynówki”
a w 2018 roku wykona inwestycje. Różnica w dofinansowaniu oczywiście jest, ale Starosta zgodził
się na to, o czym świadczy podpisane porozumienie. „ Stawaliśmy na głowie”, żeby drogę Zagony –
Gronowo przywrócić i żeby była równie wysoko punktowana jak droga w Wilczkowie. Możemy z
tego zrezygnować, mogę nie podpisać umowy skoro uważacie, że to, co planujemy to za duży
wydatek dla naszej gminy na rzecz wkładu w drogę powiatową i naszych mieszkańców. Oczywiście
jest to droga powiatowa, ale tam mieszkają nasi ludzie. Wszystko zależy od nas, bo to my
podejmujemy uchwałę. Jest jeszcze czas się wycofać do czasu rozpisania przetargu. Tu nie ma musu
tylko chciałbym, że jeżeli decydujemy się na pewne kroki to od początku do końca. Są harmonogramy
i terminy, więc trzymajmy się pewnych zasad. Uważam, że ważniejsze jest, aby doprowadzić asfalt
do Gronowa i do Różynia niż zrobić drogę na las z Gronowa i tak uważają również wszyscy radni.
Jeśli Pan Radny uważa inaczej to niech przekonuje radę do tego. Radni nie uchwalą budżetu albo
wyrzucą tą drogę z planu.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Mówi Pan o harmonogramach skoro w planie rozwoju była ujęta
droga Smolajny i nagle została zmieniona. W powiecie w planie również drogi Zagony – Gronowo
nie ma i ja nie wiem czy ona będzie robiona”.
Paweł Miąsko Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę radnemu, że teraz jest punk informacja
o działalności Wójta. Poprosił o zadawanie pytań konkretnie do informacji.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 10 głosami „za” i 1 głosie ”wstrzymującym”.

Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem kiedy w miejscowości Gronowo pojawi się
pojemnik na zużyte baterie?
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Wojciech Michańczyk pracownik UG powiedział, że Radny dziś po sesji może zabrać pojemnik.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem do radnego Powiatu Lidzbarskiego Pana
Wojciecha Michańczyka z pytaniem czy w planie powiatu jest ujęta droga Zagony – Gronowo? Jest
to przewidywane gdziekolwiek?
Wojciech Michańczyk Radny Powiatu Lidzbarskiego odpowiedział, że Pan Wójt już trzy razy
tłumaczył. W przyszłym roku będzie robiona dokumentacja na tą drogę i zostanie złożony wniosek a
w 2018 roku zostanie ona wykonana.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Jest jeszcze 2016 rok a my już dokumenty złożyliśmy, my już
planujemy drogę na 2018 rok. Jest jeszcze taki dokument jak Plan Rozwoju i nie ujęte są w Powiecie
te inwestycje”.
Wojciech Michańczyk Radny Powiatu Lidzbarskiego wyjaśnił, że plan rozwoju również zostanie
zmieniony, póki co nie było takiej potrzeby.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ My myślimy długofalowo w naszym Planie Rozwoju mamy już do
2025 zaplanowane inwestycje. Nie rozumiem, dlaczego tego w powiecie nie można zrobić”.
Wójt Gminy Lubomino zabierając głos powiedział, że inaczej się składa wnioski do PROW-u
inaczej do „Schetynówki”. Mówiłem Państwu, że podpisałem z Panem Starostą porozumienie, że
jeżeli my zrobimy drogę Wolnica - Różyn to Starosta zrobi drogę Zagony – Gronowo. Dopóki my
nie podpiszemy umowy z Marszałkiem i nie będziemy pewni czy zdobyliśmy pieniądze na drogę
Wolnica – Różyn to do tego czasu Starosta nic nie zrobi.
Około 15 – 30 sierpnia być może będzie już lista i będą podpisywane umowy. My też nie
wiedzieliśmy czy zrobimy to w 2017 czy w 2018 roku dlatego, że mamy dwa lata na wykonanie tej
inwestycji. Inaczej jest w „Schetynówce” . Składam dzisiaj wniosek od 2017 roku mogę robić
inwestycje, bo jest taka procedura, że do września składa się wnioski, do listopada jest lista, podpisuje
się umowy i w styczniu można już robić przetarg. W porozumieniu jest zapisane o ile gmina dostanie
dofinansowanie to wtedy powiat zrobi drogę. Mamy umowę ze Starostą, że rok 2018 to jest nasza
inwestycja. My decydujemy, która droga powiatowa ma zostać zrobiona. Umówiliśmy się, że
zrobimy drogę Zagony – Gronowo. Jaśniej wyjaśnić już nie można.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Czy to już zostało zdecydowane czy nie?”
Radny Jan Sikora postawił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Ja nie zmieniam zdania. Jeśli umówiłem się ze Starosta, że Gmina
zrobi drogę Wolnica – Różyn i ten wkład finansowy, który my dołożymy będzie wkładem
finansowym do drogi Zagony - Gronowo”.
Paweł Miąsko Przewodniczący Rady powiedział, że według niego ta sprawa na tym etapie jest
dostatecznie wyjaśniona.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy jest w urzędzie kopia porozumienia ze Starostą? Jaka jest
treść tego porozumienia?
Paweł Miąsko Przewodniczący Rady powiedział, że został złożony wniosek o zamkniecie decyzji
w tym te macie.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Są to sprawy różne Panie Przewodniczący i każdy ma prawo się
wypowiedzieć”.
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Paweł Miąsko Przewodniczący Rady „ Odbieram Panu głos”.
Radna Elżbieta Stachura - Możejko zapytała czy wiadomo coś w sprawie, o której była mowa na
komisji jeśli chodzi o wznawianie granic drogi wojewódzkiej oraz spotkania z Zarządem Dróg
Wojewódzkich?
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że rozmawiał już z Panem Starostą i Panią Małgorzata
Kozioł Radną Sejmiku Województwa W-M. „Na pierwsze posiedzenie komisji, które odbędzie się w
końcu sierpnia bądź na początku września poprosimy Pana Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
wraz z geodetą albo osobami, które wiedzą dlaczego tak się dzieje i co dalej. Zrobimy otwarte
posiedzenie i zaprosimy ludzi zainteresowanych tymi zmianami”.
Radny Jan Sikora „ Jadąc z Bieniewa do Lubomino przy drodze powiatowej jest bardzo dużo
suchych drzew, które należałoby usunąć”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Zawnioskujemy o przegląd”.

Ad.5a. 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.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0./1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/.
Uchwała Nr XV/94/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na
rok 2016 stanowi załącznik nr 5 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 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XV/95/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana
Chrzciciela w Wilczkowie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Rozumiem, że są to środki na wykonanie dokumentacji”.
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Wójt Gminy Lubomino „ Są to środki na wykonanie malowania ścian. Jest to część kosztów
planowanych do wykonania prac”.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XV/96/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wilczkowie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
Marii Magdaleny w Bieniewie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XV/97/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6. Zamkniecie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XV 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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