Protokół Nr XVI/2016
z XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 14 września 2016r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 11:30.
Stan Rady Gminy
- 15 radnych
Radnych obecnych
- 11 radnych
Nieobecni radni - Stanisław Sienkiewicz, Tomasz Lisowski, Józef Karpiński,
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, Pana Marka Pasławskiego Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, Pana Tomasza Kamińskiego
Komendanta Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, Pana Tomasza Gładkowskiego
Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie, 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 stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem Tomaszem
Kamińskim Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz Panem
Markiem Pasławskim Komendantem Powiatowym PSP w Lidzbarku Warmińskim.
3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025;
7. Zamknięcie obrad.
Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Wójt Gminy Andrzej Mazur złożył wniosek o przeniesienie pkt 2 porządku obrad tj.
informację o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino na koniec sesji. Przewodniczący Rady
Gminy ma ograniczony czas a Zastępca Przewodniczącego nie jest obecny na sesji w związku
z czym najlepiej będzie na początku omówić wszystkie punkty porządku obrad , przegłosować
uchwały i dopiero przejść do debaty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Lubomino.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Nowy porządek obrad:
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;
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem
Tomaszem Kamińskim Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku
Warmińskim oraz Panem Markiem Pasławskim Komendantem Powiatowym PSP w
Lidzbarku Warmińskim.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie nowy porządek obrad.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało
11radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Nowy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 15.07.2016r. do 14.09.2016r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Adam Wieczorek odnośnie pkt. 3 informacji zapytał, kto wykonywał montaż wiat
przystankowych?
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że firma zewnętrzna u której kupowano przestanki
zajmowała się także ich montażem.
Nie było więcej pytań 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.
Radna Joanna Kalamarska zabierając głos stwierdziła, że minął rok od inwestycji na ul.
Sportowej. Zapytała czy od tego czasu był robiony przegląd tej drogi?
Wójt Gminy Lubomino odpowiedział, że raz był wzywany wykonawca do przeglądu drogi i
drobne usterki będą usuwane.
Radna Joanna Kalamarska powiedziała, że w kilku miejscach widać dość duże błędy.
Zwłaszcza jeśli chodzi o chodniki na wysokości boiska sportowego.

Wójt Gminy Andrzej Mazur stwierdził, że zauważono już te błędy i usterki. Na inwestycje
mamy 5 lat gwarancji więc usterki będą usuwane.
Radna Joanna Kalamarska dodała, że na wysokości boiska Orlik na prywatnej działce
znajduje się drut kolczasty, który ciągnie się wzdłuż chodnika. Czy istnieje możliwość
wpłynięcia w jakiś sposób na właściciela, aby go usunął? Rodzice z dziećmi boją się tam
przechodzić.
Wójt Gminy Andrzej Mazur stwierdził, że jest to pytanie do policji. Na działce tej znajdują
się również dość nisko drzewa, które brudzą chodnik. Drut kolczasty jest dość niebezpieczny
dla dzieci jeżdżących rowerami w razie upadku dziecka, który może się po prostu pokaleczyć.
Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim powiedział,
że przekaże sprawę dzielnicowemu, który rozezna się i sprawdzi jakie są możliwości prawne.
Tomasz Gładkowski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie poinformował
, że przyjadą i spróbują porozmawiać z właścicielem posesji.
Radna Elżbietą Stachura – Możejko nawiązując do wspólnego posiedzenia komisji z dnia 8
września 2016 roku i spotkania z Panem Waldemarem Królikowski Dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich na temat wznawiania granic drogi wojewódzkiej nr 507 w Olsztynie zapytała
czy zaczęło się już coś dziać w tej sprawie? Czy gmina jest już w posiadaniu map obrazujących
kto i w jakiej wielkości zajmuje pas drogowy.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że jeszcze nie otrzymał map od Dyrektora Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. „Tak jak się umawialiśmy zaczęliśmy sprawdzać granice
gospodarstwa rolnego Radnego Józefa Karpińskiego. W archiwum zakładowym znaleźliśmy
akt nadania gospodarstwa rolnego rodzicom z którym pojedziemy do geodezji i porównamy z
ich dokumentacją. Postaramy się sprawdzić to w taki sposób, aby wiedzieć kto popełnił błąd”.
Radny Eugeniusz Dembowski poinformował, że na granicy miejscowości Bzowiec i Rogiedle
na drodze przed mostem znajduje się dół, który trzeba dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów
usunąć.

Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino 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 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVI/98/2016 z dnia 14 września 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 11 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVI/99/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.6. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem
Tomaszem Kamińskim Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim
oraz Panem Markiem Pasławskim Komendantem Powiatowym PSP w Lidzbarku
Warmińskim.
Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku
Warmińskim.
Dziękując za zaproszenie na sesję zapoznał radnych z sytuacją bezpieczeństwa Gminy
Lubomino w 2015 roku i I półroczu roku 2016.
„ Na terenie gminy nie stwierdzono żadnych dużych zdarzeń. Od dłuższego czasu mamy
kłopoty kadrowe, które powodują, że jest nas mniej i musimy sobie mimo wszystko jakoś
radzić. Ogólnie przestępczość na terenie powiatu jest mniej więcej na tym samym poziomie
podobnie jak ich wykrywalność. Zabójstw w ubiegłym roku nie odnotowano, rozbojów na
terenie całego powiatu – 4 ( o połowę mniej niż w roku 2014), bójek i pobić – 9 ( o 4 mniej niż
w roku 2014) , uszczerbków na zdrowiu – 19 ( o 4 mniej niż w roku 2014) , zgwałcenia – 1 ( w
2014 roku 4), kradzieży z włamaniem – 53 ( o 22 mniej niż w 2014 roku). Koniec zeszłego
roku i początek bieżącego mieliśmy bardzo trudny na terenie miasta Orneta gdzie były serie
włamań ( głównymi sprawcami były osoby na głodzie narkotykowym). Kradzieży
samochodów jest więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Wszczętych postępowań z
narkotykami mamy więcej. Aktywność policji w tym temacie ma bardzo duże znaczenie. Na
początku roku między Dobrem Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim wykryto plantacje
marihuany. Jeśli Państwo macie informację na temat opuszczonych budynków gospodarczych
w którym coś się dzieje to bardzo prosimy o informacje. Tematem bardzo trudnym do wykrycia
w całej Polsce są tak zwane oszustwa na wnuczka a w ostatnim czasie na policjanta. Niektóre
starsze osoby w wyniku oszustwa tracą dorobek całego życia. Będąc w swoich kręgach proszę
przestrzegać osoby starsze przed takimi zdarzeniami, przed oszustami którzy wykorzystują
naiwność starszych osób. Policjanci nie biorą żadnych pieniędzy. Do księży również skieruję
pismo, aby przestrzegli ludzi przed takimi zdarzeniami. Trzeba również uważać na
przejezdnych handlarzy narodowości romskiej czy rumuńskiej bądź cyganów. Osoby starsze
przeważnie mają zakładany koc na głowę a ich mieszkanie jest przeszukiwane”.
Rada Elżbietą Stachura – Możejko stwierdziła, że wielkim problemem jest także zbieranie
pieniędzy na chore dzieci. Jest mnóstwo takich telefonów od nieznanych osób, które chcą aby
przekazać środki na różnego rodzaju fundacje. Powinno się także przed tym przestrzegać.

Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
„ Najbezpieczniej jest nie przekazywać takich środków tylko sprawdzić fundację w internecie.
Na naszym terenie takich przypadków nie mieliśmy. Oszustów jest dużo i działają różnymi
metodami dlatego też należy przestrzegać ludzi. Docieraliśmy również do banków, aby
informowali nas jeżeli osoba starsza nagle wypłaca jakieś duże środki oszczędnościowe. Pytali
po co jej taka suma. Od dziś na terenie województwa zaczyna się duża akcja promocyjna
MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, informatyczne narzędzia, które po wejściu
pokazują zagrożenie jakie jest na danym terenie. Po wejściu na stronę będzie można zgłosić
zagrożenie dla danej jednostki policji. Należy jednak pamiętać, że strona nie służy potrzebie
pilnej interwencji tylko zgłaszaniu ogólnych zagrożeń. Ponadto jest dostępna darmowa
aplikacja, którą można ściągnąć na każdy telefon o nazwie MOJA KOMENDA za pomocą,
której na każdym terenie w Polsce można dotrzeć do najbliższej jednostki policji.
Kolejna rzecz dotyczy AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ. Śledztwa weterynaryjne
wykazały, że zakażenia pojawiają się głownie w miejscach gdzie odbywa się nielegalny handel
trzodą. Apeluje, aby informować policje o handlarzach, którzy chcą szybko sprzedać zwierzęta,
celem sprawdzenia przez policję legalności dokumentów. W przypadku kiedy pojawią się
ogniska choroby jest 5 letni zakaz handlu zwierzętami domowymi”.

Tomasza Gładkowskiego Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie „ Całość
przestępstw jakie w tym roku stwierdzono do dnia dzisiejszego to Gmina Lubomino stanowi
10% wszystkich spraw prowadzonych przez Komisariat Policji w Ornecie. Proszę przestrzegać
na spotkaniach w sołectwach, aby osoby które wyjeżdżają np. za granice zostawiali domy,
mieszkania pod czyjąś opieką bo inaczej całe mienie zostanie wyniesione. W tym roku w
Gminie Lubomino nie ma zanotowanego żadnego pobicia. Miejscowością, która sprawia
najwięcej problemów jest Biała Wola, tam regularnie odbywają się interwencje policji. Gminie
Lubomino statystykę nabija duża liczba wypadków głównie na odcinku drogi Orneta –
Karbówka. W tym roku na terenie Gminy Lubomino stwierdzony tylko 7 wykroczeń”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że sytuacja z nad tonażem na drogach występuje
cały czas. Szkoda nowej drogi na Wapnik.
Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
zaproponował, aby zaopatrzyć pracownika w aparat fotograficzny. Wykroczenie może zgłosić
każdy. Wszyscy dobrze wiedzą kiedy jest wywózka trzeba zadzwonić po prostu na patrol
policji, który przyjedzie i skontroluje pojazd.
Radna Małgorzata Szpyrka dodała, że z nad tonażem jeżdżą także samochody na trasie Dobre
Miasto – Miłakowa szczególnie w godzinach 3:00- 5:00 rano.
Tomasza Gładkowskiego Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie „ Skoro
samochody jadą także z Dobrego Miasta, poproszę dzielnicowego z ruchu prewencji ode mnie
z komisariatu aby wystosował pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Dobrym Mieście,
Komendanta Komisariatu Policji w Morągu i podzielimy się zadaniami. Wszyscy powinni się
w to zaangażować”.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zapytała czy policja identyfikuje miejsca i handlarzy
dopalaczami? Czy ten problem jest duży?

Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim „ Problem z
dopalaczami w powiecie może nie jest poważny ale zdążają się pojedyncze przypadki.
Głównym źródłem zaopatrzenia w dopalacze jest internet”.

Marek Pasławski Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim
„ Bardzo dziękuje za zaproszenie na dzisiejsza sesję. Jeśli chodzi o rok 2015 to możemy
stwierdzić, że Gmina Lubomino jest obecnie pod względem pożarowym i innych zdarzeń
bezpieczna chociaż statystki mogą mówić co innego gdyż w 2015 roku odnotowaliśmy
dwukrotnie więcej zdarzeń niż w roku 2014 tj. 103 zdarzenia. Jako Państwowa Straż Pożarna
wyjeżdżamy obecnie do wszystkich zdarzeń począwszy od pożarów. Na terenie Gminy
Lubomino w 2015 roku było więcej pożarów ( 31) niż w roku 2014 (19). Ogólnie jeśli chodzi
o statystyki całego kraju to liczba pożarów spada. Wpływ na to ma fakt, że ludzie coraz bardziej
zaczynają dbać o stan ochrony przeciwpożarowej. Statystki nabijają pożary suchych traw na
łąkach i nieużytkach. W 2015 roku na terenie powiatu mieliśmy najwięcej pożarów suchych
traw tj.80. Na ilość tych pożarów decydujący wpływ ma przede wszystkim pogoda. Wzrosła
natomiast ilość miejscowych zagrożeń tj. wszystkie inne zdarzenia niżeli pożary. Statystyki
nabiły wyjazdy z wodą w związku z występującą suszą. Ponadto mieliśmy mnóstwo wyjazdów
związanych z usuwaniem gniazd os i szerszeni”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zapytał kiedy straż powinna jechać do szerszeni a kiedy nie ?
Marek Pasławski Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim
„ Nie odpowiem wyraźnie, ponieważ wytyczne komendanta głównego są tak sformułowane, że
naszym dyżurnym ciężko jest ocenić i zweryfikować sytuacje. Ja nie odmówię bo jeśli dojdzie
do ukąszenia przez szerszenia człowieka, która jest uczulona i dojedzie do zgonu to taki
dyżurny będzie miał bardzo poważne kłopoty. Dlatego też przyjmując takie zgłoszenie musi
wyciągnąć jak najwięcej informacji przez co ludzie często stają się wulgarni. Jest to dość
trudny temat. Od przyszłego roku będziemy robić tak jak w innych powiatach tj. poświęcimy
paliwo na dojazd do takiego zgłoszenia i jeśli okaże się to naciągane to otaśmujemy teren, aby
nikt tam nie wchodził”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, że są specjalistyczne firmy, które powinny się tym
zajmować. Nie powinno być to zadanie ochotniczej straży pożarnej.
Marek Pasławski Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim
„ Jeżeli chodzi o statystki to w 2015 roku na terenie Gminy Lubomino były 103 zdarzenia
( wzrost o 40% w stosunku do roku 2014) są to jednak zdarzenia o rozmiarach drobnych.
Wypadków śmiertelnych na drogach nie mieliśmy. Jeśli chodzi o informację z roku bieżącego
to przez 8 miesięcy ilość zdarzeń na terenie Gminy Lubomino zmalała . Pożarów odnotowano
19, wzrosła natomiast ilość miejscowych zagrożeń – 22. Zdarzenia dotyczą pożarów sadzy
nagromadzonych w przewodach kominowych z którymi co raku walczymy. Informujemy ludzi,
że przewody kominowe powinny być czyszczone systematycznie w zależności od rodzaju
opału. Jeśli pali się drewnem i węglem to przewód kominowy powinien być czyszczony do 4
razy w sezonie, gazem i olejami od 1 do 2 razy. Jeśli chodzi o palenie drewnem mokrym to
należy jeszcze częściej czyścić przewody kominowe. Fałszywych alarmów jeśli chodzi o
Gminę Lubomino mieliśmy znikome ilości bo w 2015 roku - 3”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ W straży występuje również czas legalizacji przedmiotów
takich jak hełmy czy paski. Pomimo tego, że wyposażenie jest dobre trzeba kupić nowe bo

skończył się już okres jego użytkowania. Pozyskaliśmy środki na zakup sprzętu hydraulicznego
dla OSP w Wilczkowie dzięki Zarządowi Głównemu, Marszałkowi i Komendantowi. „
Marek Pasławski Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim
„ Państwowa Straż Pożarna bez jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych praktycznie nie
dałaby rady bo prawie 50% wszystkich zdarzeń na terenie całego powiatu załatwiają druhowie
ochotnicy. Jednostka w Lubominie rozwinęła się bardzo. Ma dwóch strażaków, którzy pracują
również jako zawodowi. Jednostka OSP w Wilczkowie zawsze była na wysokim poziomie i
jeszcze dodatkowo się „dosprzętowia”. Państwo macie naprawdę dobre jednostki. Chciałbym
podziękować za wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy na zakup samochodu operacyjnego,
terenowionego dzięki któremu będziemy mogli dojechać bezpiecznie do różnych miejsc na
terenie naszego powiatu”.
Tomasz Kamiński Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
„Chciałbym również podziękować radzie za wsparcie finansowe policji, za to że na Gminę
Lubomino zawsze możemy liczyć. Dbacie o swoje bezpieczeństwo bo corocznie od wielu lat
przeznaczacie środki na służby ponadnormatywne. Dziękujemy również za wsparcie finansowe
na zakup nowego samochodu”.

Ad.7.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Radny Paweł Miąsko dziękując wszystkim gościom za przybycie, wobec
zrealizowanego porządku obrad, dokonał zamknięcia XVI 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.

