Protokół Nr XI/2015
z XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 17 grudnia 2015r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 12:00 – zakończenie 13:50
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych

- 15 radnych
- 15 radnych

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, Sekretarz Gminy Krystynę Błażewicz, Radcę Prawnego
Marzenę Sulikowską, 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:
1.
2.
3.
4.
5.

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) uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2016;
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 – 2025;
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 – 2023;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
f) określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego;
g) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016;
h) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020;
i) przejęcia przez Gminę Lubomino zarządzania drogą powiatową nr 1413N Zagony
– Gronowo – Wolnica;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony w
trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w miejscowości Lubomino
stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino;
k) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2016.

6. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.

Wójt Andrzej Mazur poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5l projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.

Wniosek przyjęto 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Porządek obrad po zmianach:
1
2.
3.
4.
5.

.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) uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2016;
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2016 – 2025;
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 – 2023;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
f) określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego;
g) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016;
h) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020;
i) przejęcia przez Gminę Lubomino zarządzania drogą powiatową nr 1413N Zagony
– Gronowo – Wolnica;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony w
trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w miejscowości Lubomino
stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino;
k) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2016.
l) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.
6. Zamknięcie obrad.

Ad.3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj od 14.11..2015r. do 17.12.2015r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zapytała jakie zadania są realizowane w ramach
funduszu sołeckiego?
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że wszystkie zadania, które w ubiegłym roku
kalendarzowym zaplanowały sołectwa, stanowiły załącznik do uchwały budżetowej.
Realizacja zaplanowanych zadań związanych z finansowaniem wszystkich wniosków z
funduszu sołeckiego została rozłożona w czasie. Na tę chwilę zostało do wykonania
oświetlenie i końcówki powstałe przy remontach.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 1 informacji zapytał ile zostało zamontowanych
lamp i czy były to lepmy ledowe, energooszczędne czy zwykłe?

Wójt Andrzej Mazur wyjaśnił. że będą montowane tylko lampy ledowe w ilości 12 sztuk.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem jaki jest problem, aby kruszywo, gruz
sypać w okresie kiedy jest sucho? Dodał, że na tę chwilę jest problem, ludzie tracą miski
olejowe na odcinku drogi Gronowo- Praslity. Na drodze powiatowej jest to samo.
Ireneusz Gołębiewski ( podinspektor UG) poinformował, że z drogi Gronowo – Praslity
korzysta kilka osób. Droga służy mieszkańcom Gronowa do najkrótszego wyjazdu w kierunku
Dobrego Miasta. Ponadto kilku rolników ma tam swoje działki. Samo kruszywo, żwir na tej
drodze nie da rady ponieważ po drodze poruszają się rozrzutniki o wadze ponad 10 ton.
Wójt Andrzej Mazur stwierdził, że dziury bardziej robią się jak jest mokro ponieważ jak jest
sucho dróg nie ma sensu remontować. Droga Gronowo – Smolajny była poprawiana po zimie,
natomiast nie wytrzymała do następnej zimy. Nie wszystkie drogi są eksploatowane w taki
sposób, że wymagają dwu lub trzykrotnego dosypywania pospółką, gruzem bądź żwirem. Gdy
droga po zimie jest w miarę dobra to jest dosypywana i równana. Nie wszystkie drogi jednak
wytrzymują i w okresie jesiennym trzeba doły przysypać , aby móc przejechać.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że chodzi o kwestie pory i granulacji kruszywa
( wielkości).
Ireneusz Gołębiewski ( podinspektor UG) dodał, że zwykłe kruszywo, żwir czy pospółka
zostałoby wgniecione. Jeśli po drodze poruszałyby się tylko samochody osobowe droga by
wytrzymała. Trzeba zrozumieć nas i rolników, którzy korzystają z drogi. W najgorsze miejsca
sypiemy gruz, aby to się zagęszczało. Przyjdzie odpowiedni czas to zostanie to przykryte
pospółką czy kruszywem. Bezpośrednio nie możemy sypać mieszanki stabilizacyjnej , której
jedna tona kosztuje ponad 70 zł i nie spełni swojej roli gdy na drodze zrobiło się wymoklisko i
warstwa została przerwana. Trzeba na to spojrzeć po gospodarsku.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, żeby sypać ten gruz tak, aby się nie przekręcał i nie
uszkadzał samochodów. Z drogi tej korzystają nie tylko traktory ale również samochody.
Gdyby gruz był dobrze przysypany nie byłoby problemu a tak jest wyciągany z nawierzchni i
uszkadza samochody. Tu jest główny problem.
Ireneusz Gołębiewski ( podinspektor UG) poprosił, aby spojrzeć na to z innej strony. Jest
wysypywane kruszywo czy gruz i zamiast samochody czy ciągniki przejeżdżać najpierw jedną,
później druga i trzecią koleiną to jadą jeden za drugim wygniatając jeden ślad. Samochód, który
ma niskie podwozie jadąc drogą może uszkodzić podwozie.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, iż nie ma pretensji, że drogi są sypane tylko
powinny być sypane porządnie, aby nie uszkadzały samochodów.
Następnie zwrócił się z pytaniem czy jest sens ciągać po drodze opony? Według mnie jest to
tylko strata pieniędzy.
Ireneusz Gołębiewski ( podinspektor UG) odpowiedział, że jest sens. Za każdym razem kiedy
robią się wyboje na drodze Gronowo- Smolajny dzwoni Pani Sołtys z Gronowa i prosi aby
wysłać taki sprzęt.
Radny Stanisław Sienkiewicz stwierdził, że po przejechaniu takich opon nie widać za wielkiej
różnicy. Poprosił, aby zasypywać doły na drodze a nie ciągać tylko te nieszczęsne opony, które

nic nie dają.
Ireneusz Gołębiewski ( podinspektor UG) powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią
Radnego Stanisława Sienkiewicza.
Radny Adam Wieczorek odnośnie zarządzenia nr 0050.67.2015 w sprawie powołania komisji
przetargowej zapytał o jaką nieruchomość gruntową chodzi?
Wójt Andrzej Mazur wyjaśnił, że w Ełdytach Wielkich mamy trzy działki budowlane z czego
jedna została już wcześniej sprzedana. Obecnie jest chętny na następną działkę, którą będziemy
sprzedawać w przetargu nieograniczonym.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 13 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym” / 1 osoba nie
brała udziału w głosowaniu/.

Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.

Sebastian Maciejewski Sołtys Sołectwa Bieniewo zapytał czy jest możliwość, aby na
posiedzenia komisji byli zapraszani sołtysi? Nie uczestnicząc w posiedzeniach komisji nie
zawsze wiadomo czego dokładnie dotyczy głosowany podczas sesji przez radnych projekt
uchwały.
Wójt Gminy Lubomino poprosił, aby sołtysi podali swoje skrzynki e-mailowe, aby móc
przesyłać zawiadomienia o posiedzeniach komisji.
Radny Adam Wieczorek zaproponował, aby na posiedzenie komisji rolnictwa zapraszać
przedstawicieli Izb Rolniczych.
Jan Sikora Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że nie ma problemu.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz poinformowała, że na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej do zawiadomienia na sesję będą zamieszczane projekty uchwał z którymi każdy
będzie mógł się już wcześniej zapoznać.
Radny Adam Wieczorek wnioskował o przeniesienie progu zwalniającego na ul.
Świerczewskiego w Lubominie bądź podsypywanie go w okresie zimowym dlatego, że jak jest
ślisko są trudności z podjechaniem samochodu pod górkę.
Wójt Gminy Lubomino powiedział, że na wszelki wypadek przy progu zwalniającym zostanie
wysypany piasek.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał co obejmowała budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej
na drogę gminną w miejscowości Wilczkowo oraz na jakim terenie było to wykonane
( wojewódzkim czy gminnym)?

Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że zjazd jest częściowo w pasie drogi wojewódzkiej i
częściowo na drodze gminnej. Budowę wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych z Ornety.
Radny Stanisław Sienkiewicz czy województwo dołożyło do tej budowy?
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że nie. Dodał, że jak chce się wykonać zjazd na drogę
gminną publiczną to trzeba to robić z pełną dokumentacją m.in. pozwoleniem na budowę,
zgodą zarządcy drogi, zgodę na zajęcie pasa drogowego. Trzeba przejść całą procedurę z
pozwoleniem na budowę, aby móc przystąpić do budowy zjazdu. Inwestorem jest ten, kto chce
mieć zjazd. Wyjazd z posesji na drogę publiczną musi być formalnie zgłoszony,
przeprowadzony i zrobiony. Tak więc zjazd wykonaliśmy z własnych środków. Ponadto
województwo postawiło nam warunki jak zjazd ma wyglądać, jaki ma być przepust, jaki łuk i
metry. Wszystko było uzgodnione z Zarządem dróg Wojewódzkich, a Zarządca Drogi
Wojewódzkiej decyduje jak ma to wyglądać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał: czy skoro środki wykłada osoba, która chce mieć zjazd
zostały one zwrócone do samorządu?
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że to jest nasza droga gminna i nasze działki w związku
z czym my musieliśmy zainwestować w budowę zjazdu. Tam są cztery działki. Dwie działki
zostały już sprzedane a jedna jest już zabudowana.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że Przewodniczący Rady w odpowiedzi na
interpelacje napisał, że nie ma możliwości nagrywać wizualnie obrad sesji w związku z czym
wnioskował o publikowanie na stronie internetowej nagrań dźwiękowych z sesji. Nie
spowoduje to ponoszenia żadnych kosztów jak również dokonywania jakichkolwiek procedur
prawnych.
Radny Józef Jurkiewicz zabierając głos powiedział, że w Statucie Gminy Lubomino jest zapis,
że „ przebieg sesji podlega zapisowi dźwiękowemu, który jest przechowywany do końca
kadencji rady”.
Radca Prawny Marzena Sulikowska powiedziała, że to rada zajmuje stanowisko czy
nagrania będą publikowane na stronie internetowej czy też nie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy jest konieczność zmiany statutu, aby móc
publikować nagrania ?
Radca Prawny Marzena Sulikowska odpowiedziała, że statutu nie trzeba zmieniać. Decyzja
należy do rady.
Radny Stanisław Sienkiewicz uzasadniając swój wniosek stwierdził, że orzecznictwo sądowe
stoi na stanowisku, iż nagrania z obrad organów kolegialnych powinno być publikowane nie
zwłocznie.
Radna Joanna Kalamarska dodała, że nie powinno się upierać przy tym, że nagrania z sesji
są dostępne w Urzędzie Gminy, ponieważ gdyby ktoś z mieszkańców miał czas przyjść po takie
nagranie miałby również czas przychodzić na sesję. Dużo ludzi pracuje do godziny 16:00 bądź
17:00 w związku z czym nie mają możliwości przyjść do gminy i poprosić o takie nagranie.

Wieczorami natomiast w domu mieliby możliwość odsłuchania nagrania z sesji w związku z
czym powinno się im to udostępnić.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zabierając głos stwierdziła, że z sesji są sporządzane
protokoły i nie ma żadnej tajemnicy.
Radna Joanna Kalamarska stwierdziła, że czytanie nie zawsze idzie w parze ze słuchaniem.
Nie każdy czyta też ze zrozumieniem. Bądźmy rozsądni.
powiedziała, że według niej autentycznie
Radna Elżbieta Stachura – Możejko
zainteresowana osoba spokojnie przeczyta protokół z sesji z którego wszystkiego się dowie.
Radny Stanisław Sienkiewicz dodał ” Idąc za przykładem administracji rządowej czy
państwowej to strony internetowe otwierane przez ZUS czy KRUS nie miałyby sensu, równie
dobrze można byłoby tam iść i załatwić sprawę. Chodzi o to aby usprawnić system, aby ten
petent nie musiał iść i tracić czasu na załatwianie spraw. Chyba, że administracja rządowa się
myli.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława Sienkiewicza ,
aby nagrania z sesji Rady Gminy były publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wniosek odrzucono przy 9 głosach „przeciw”, 5 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym”
Przewodniczący Rady odczytał pismo, które wpłynęło do biura rady dnia 8 grudnia 2015 roku
od Starosty Powiatu Lidzbarskiego na temat powołania Koronera na terenie powiatu
lidzbarskiego do dokonywania oględzin mających na celu stwierdzenie zgonu.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy będzie łamaniem prawa jak będzie zgrywał nagrania
z sesji i upubliczniał je na swojej stronie internetowej?
Radca Prawny Marzena Sulikowska powiedziała, że Urząd Gminy nie ma żadnych praw
autorskich w tym zakresie. Każdy ma prawo na swoje potrzeby, bądź też inne potrzeby zgrywać
nagrania z sesji. Jeżeli w wyniku doszłoby do uchybienia dobra osobistego któregoś z radnych
to jest już innego rodzaju odpowiedzialność osoby, która rozpowszechnia nagrania wybiórczo
lub dokonuje pewnych manipulacji.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy jest to w jakiś sposób nie zgodne z art.61 ust.2
konstytucji?
Radca Prawny Marzena Sulikowska stwierdziła, że udzieliła już odpowiedzi na to pytanie.
Radny Stanisław Sienkiewicz przypomniał , że art.61 ust.2 pkt 8 konstytucji mówi: „ Prawo
do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstępna na posiedzenia
kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością
rejestracji dźwięku lub obrazu”. Po czym dodał, że będzie publikował nagrania z sesji.

Radca Prawny Marzena Sulikowska powiedziała, że w pewnym zakresie nagrania z sesji to
materiały publicystyczne. Rozpowszechniając takie nagarnia w sieci mogą dziać się z nimi
różne rzeczy. Z tego powodu zdarzają się później jakieś problemy dlatego też trzeba na to
zwrócić uwagę, aby ewentualnie z tego tytułu osoba rozpowszechniająca nagrania nie poniosła
odpowiedzialności.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o wyjaśnienie tej kwestii prawnej.
Radca Prawny Marzena Sulikowska poinformowała, że radny jak każdy obywatel ma prawo
przyjść i domagać się udostepnienia nagrania z sesji, natomiast co później radny z tym robi to
już tylko jego sprawa i ewentualna odpowiedzialność. Dodała, że nie będzie w tym zakresie
udzielała jakichkolwiek wyjaśnień od tego są kancelarie prawne lub adwokaci, którzy świadczą
tego typu usługi. Radca prawny nie jest do tego zobowiązany ani uprawniony. Będzie to
Radnego ewentualna odpowiedzialność, której granice Radny sam powinien sobie ustalić
zanim podejmie działania w tym zakresie. Nie ma problemu w udostepnieniu nagrania
natomiast to radny podejmuje wszelkie ryzyko związane z tym co zrobi z nagraniem.
Udostępnianie nagrań na forach rządzi się też pewnymi prawami, które są poza zakresem
gminy.

Sebastian Maciejewski Sołtys z Bieniewa zapytał czy wystarczy sprzeciw jednej osoby, aby
nagrania nie były publikowane.
Radca Prawny Marzena Sulikowska odpowiedziała, że nie. Może być jednak manipulacja
czy montowanie ale to już inne sprawy. Jeżeli ktoś poczuje się jednak urażony może iść do
kancelarii zajmującej się mediami elektronicznymi i zapytać co może w tym zakresie zrobić.

Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady jaka jest
możliwość, aby mógł pracować w komisji?
Przewodniczący Rady powiedział, że statut nie pozwala, aby mógł cokolwiek w tej sprawie
zrobić. W każdej komisji jest już komplet radnych.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał: „ Jakby, któryś radny załóżmy został pozbawiony
mandatu to co wtedy, a który jest w komisji?
Radca Prawny Marzena Sulikowska odpowiedział, że siłą rzeczy będzie opróżnione
stanowisko.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał jakie są możliwości, żeby posiedzenia komisji
nagrywać głosowo? Dodał, że chciałby je zgrywać aby móc w nich uczestniczyć nie będąc na
nich w związku z tym, że nie jest ich pełnoprawnych uczestnikiem.
Przewodniczący Rady powiedział, że radny musi złożyć taki wniosek dlatego, że do tej pory
nagrywanie posiedzeń komisji nie było praktykowane.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że składa taki wniosek do rady. Jeżeli nie zostanie
przyjęty poprosił o przesyłanie sporządzanych protokołów z komisji drogą internetową. Dodał,
że uczestnicząc w komisjach widział, że posiedzenia są nagrywane na nośnik.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że komisje są nagrywane do celów sporządzania protokołu.
Nie ma obowiązku ich przechowywania.
Elżbieta Stachura Możejko dodała, że komisje są nagrywane do celów roboczych. Z każdego
posiedzenia komisji jest sporządzany protokół.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział: „ Jeżeli nagrania są i Państwo mi odmówicie
zwrócę się do sądu, aby osadził tą sytuację. Osobiście mam prawo do tego jako informacji
publicznej.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz stwierdziła, że według niej najważniejszy jest sens i
finał dyskusji.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że jest dyskryminowany dlatego, że nie otrzymuje
informacji co dzieje się na komisjach a chciałby wiedzieć.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz powiedziała, że jeśli radny przeczyta protokół to
będzie wiedział.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława Sienkiewicza, aby
przebieg posiedzeń komisji był nagrywany i przechowywany z możliwością publikowania na
stronie internetowej.
Wniosek odrzucono 9 głosami „przeciw” , przy 4 glosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.

Sylwia Ciszewska Sołtys Sołectwa Wolnica wnioskowała o zrobienie przyłącza na boisko
wiejskie celem korzystania z niego podczas organizowanych imprez.
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że jeśli mieszkańcy będą płacić za studnie to przyłącze
zostanie zrobione.
Sylwia Ciszewska Sołtys Sołectwa Wolnica poinformował, że mieli spotkanie podczas
którego mieszkańcy zgodzili się płacić za wodę i prąd. Tylko trzeba ustalić kwestie jaka to ma
być kwota.
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że sołtys otrzyma roczny koszt utrzymania tego przyłącza i
jeżeli mieszkańcy pokryją ten koszt to my za tą kwotę możemy postarać się jakieś czasowe
przyłącze sezonowe próbować projektować.
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różynia wnioskował, aby na święta sprzątnąć śmieci
znajdujące się na drodze pomiędzy Różyniem a Gronowem.
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że policja nie znalazł winowajcy wobec tego zajmie się tym.
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różynia wnioskował o naprawę wjazdu na drogę do
Państwa Jabłońskich.
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że wniosek został przyjęty.

Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubomino na rok 2016.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, ze wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czym spowodowana jest podwyżka na wynagrodzenia
osobowe o 20 tyś. zł. w Urzędzie Gminy?
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że jest to związane z nagrodą jubileuszową Wójta,
podniesieniem wszystkich płac zasadniczych do najniższego wynagrodzenia oraz
podniesieniem płac o wzrost najniższego wynagrodzenia.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem, czym spowodowany jest wzrost
wydatków na wygrodzenia osobowe w stołówkach szkolnych?
Wójt Andrzej Mazur stwierdził, że tak jak już mówił postanowiliśmy tym pracownikom
podnieść zasadnicze płace do najniższego wynagrodzenia. Były to wnioski radnych.
Radny Stanisław Sienkiewicz na co będą przeznaczone środki z promocji w wysokości 46 tyś.
zł. z przeznaczeniem na pozostałą działalność?
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak odpowiedziała, że na takie zadania jak co roku między
innymi na współpracę zagraniczną.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał co w przyszłym roku planujemy z inwestycji?
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że wszystko zależy od tego jak przejdą złożone wnioski. W
momencie kiedy nasz wniosek uzyska akceptacje i będziemy mieli szanse taką inwestycji
przeprowadzić i w zależności czy będzie to jedno, dwu czy trzyletnia inwestycja będziemy ją
stopniowo wprowadzać do budżetu. Poza tym zostały powielone inwestycje, które do tej pory
były co roku robione. Budżet jest tak skonstruowany, że wydatki nie wzrastają i są dokładnie
takie same jak w roku 2015. Prosiłem komisję, aby przerobiła wydatki dotyczące bieżącego
utrzymania dróg na inwestycyjne. Liczę, że jak złożymy wnioski będziemy te inwestycje
rozbudowywać i na naszą część będziemy zaciągać kredyty. Mamy jeszcze około 2 mln.
zadłużenia więc musimy postarać się, aby w roku 2016 jeszcze nie zaciągać żadnych kredytów.
Dzięki temu, że mamy strategie i plan inwestycyjny możemy ubiegać się o środki z PROW.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy będziemy korzystać z programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019?
Wójt Andrzej Mazur wyjaśnił, że chcemy złożyć dwa wnioski do PROW-u gdzie gmina może
uzyskać do 3mln dofinansowania a finansowanie jest na poziomie 63%. Dlatego też nie
startowaliśmy do programu rozwoju dróg lokalnych gdzie finansowanie jest na poziomie 50%.
Natomiast wymagane dokumenty w obu programach są takie same. Nie może być to remont
drogi. Jedynie budowa lub przebudowa drogi.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy wytrzymamy rok 2018 gdzie będzie duża
inwestycja podobnie jak w roku 2017 ?
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że jeśli uda się teraz poskładać wnioski i będzie szansa
przeprowadzić to co założymy to od radnych będzie też zależało czy będziemy „rozmywać” się
na drobne czy „ściskamy” się bo mamy ważny cel dla gminy, który chcemy osiągnąć. Poprosił,
aby nie wychodzić przed szereg i do czasu kiedy nie podpiszemy porozumienia ze starostwem
i nie uzyskamy pewności, że mamy dofinansowanie nie przeszkadzać pracownikom UG w
odwróceniu tego co się stało. Wprowadzenia drogi Zagony – Wolnica do harmonogramu
inwestycyjnego dróg powiatowych i zobowiązania Starosty do zrobienia dalszego odcinka
drogi.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Celowo pytam bo na razie w harmonogramie nie jesteśmy
ujęci”.
Wójt Andrzej Mazur wyjaśnił, że pracuje nad tym aby inwestycja wróciła do harmonogramu
dróg powiatowych. Dodał, że jest to nasza sztandarowa inwestycja i chciałby, aby do 2018 roku
ruszył odcinek przynajmniej od Wolnicy i od Zagon.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy wnioski już będą składane?
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że jeszcze nie ma ogłoszenia. Prawdopodobnie około 15
stycznia 2016 roku ukaże się ogłoszenie, które „powie”, że za 30 dni w ciągu 14 dni trzeba
będzie złożyć wnioski. Jest tylko jedno uzupełnienie. Jeśli w tym czasie nie będzie
prawomocnej decyzji to się odpada.

Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy środki dzieli Wojewoda czy Ministerstwo?
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że PROW to Urząd Marszałkowski. Nikt nie dzieli środków,
jedynie trzeba zdobyć odpowiednią ilość punktów z projektu. Jako gmina prawdopodobnie
możemy mieć 9 punktów a gdy podpiszemy porozumienie możemy mieć 10. Maksymalna ilość
punktów to 14 lub 15. Trzeba więc dobrze przygotować wniosek , aby nie wypaść. Starostwo
pracuje dla nas nad dokumentacją tego odcinka drogi. Starosta pracuje, aby dostać zgłoszenie
prawomocne a sekretarz, aby zawrzeć jeszcze dwa porozumienia z Gminą Lubomino. Mając
wszystkie dokumenty zostanie kwestia przejścia przez Urząd Marszałkowski.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy program jest umieszczony na stronie
Urzędu Marszałkowskiego?
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XI/60/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Lubomino na rok 2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5b. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2025. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubomino na rok 2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomino na lata 2015 – 2023;
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XI/63/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubomino na lata 2015 – 2023 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.5e. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że w uchwale skreśla się również pkt 1 a nie tylko 2 i 3
jak przedstawiano na komisjach tj. skreśla się budynki lub ich części, budowle oraz grunty
zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Ustawa zniosła samoopodatkowanie gminy na
swoje potrzeby nie służące działalności gospodarczej wobec czego zasadne jest skreślenie tych
trzech punktów uchwały.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy opodatkowanie, które miałoby być w budżecie już
nie będzie występować?
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że zmniejszą się skutki zwolnień. Teraz jeżeli są
nieruchomości gminy to gmina sama siebie nie opodatkowuje a tym samym nie tworzy sobie
sztucznie dochodów.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/65/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.

Ad.5g. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XI/66/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 stanowi załącznik nr
12 do protokołu.

Ad.5h. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2016 – 2020.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Sebastian Maciejewski Sołtys Sołectwa Bieniewa zapytał jaki jest przybliżony koszt takiego
programu?
Wójt Andrzej Mazur powiedział , że koszt programu narkomani szacowany jest na około 3
tyś. zł są to głównie programy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum.
Sebastian Maciejewski Sołtys Sołectwa Bieniewa zapytał czy nie taniej byłoby zapraszać do
szkoły policje i prowadzić profilaktykę niż wydawać pieniądze.
Radna Elżbietą Stachura – Możejko dodała, że do szkoły zapraszane są najczęściej teatry,
które mają repertuar o treściach profilaktycznych.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.5i. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Lubomino zarządzania drogą
powiatową nr 1413N Zagony – Gronowo – Wolnica.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy za tym porozumieniem będą szły jakieś środki?
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że przejmujemy tą drogę i składamy wniosek do
PROW-u. Wartość oszacowania jest na 1 mln. 800 zł. Po przetargu liczymy, że wartość spadnie
do 1 mln. 600 zł. z tego 63% dostajemy unijnych środków a pozostałą część inwestycji
opłacamy z naszego budżetu. To będzie nasz udział w całej inwestycji do końca, gdzie umowa
ze Starostą jest taka, że 20% tego co on dopłaca, gmina wiejska pokrywa ze swojego budżetu.
Czyli nasze środki , które dołożymy do drogi powiatowej będą naszym wkładem do następnych
inwestycji. Musimy podpisać porozumienia ze Starostą w jakim zakresie przejmujemy drogę
oraz, że poprzez kolejne etapy inwestycji Starosty dojdziemy do drogi wojewódzkiej.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/68/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę
Lubomino zarządzania drogą powiatową nr 1413N Zagony – Gronowo – Wolnica stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.5j. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem na
czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w
miejscowości Lubomino stanowiących mienie komunalne Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy nie byłoby lepszego efektu gdybyśmy zrobili
przetarg nieograniczony?
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że podpisując umowę z NFZ na czas nieokreślony w
zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarz musi wykazać się władaniem nieruchomością
w której będzie tą działalność prowadził. Każdą umowę zawartą na nieruchomość na czas
nieokreślony łatwiej jest wypowiedzieć niż na czas określony.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XI/69/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokali
użytkowych położonych w miejscowości Lubomino stanowiących mienie komunalne
Gminy Lubomino stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.5k. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
Lubomino na rok 2016.

Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/70/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy
Komisji Rady Gminy Lubomino na rok 2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.5l. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko – Mazurskiemu.
Wójt Andrzej Mazur odczytał projekt uchwały oraz przedstawił uzasadnienie.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem: skoro cała rozdzielna w naszej gminie
znajduje się w Lubominie to internet będzie docierał do każdej miejscowości?
Wójt Andrzej Mazur powiedział, że wszystko zależeć będzie od tego kto będzie prowadził
następną sieć od punktu dostępowego, który jest w Lubominie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XI/71/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w udzielenia pomocy finansowej
Województwu Warmińsko – Mazurskiemu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.8. Zamkniecie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XI
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.

