Protokół Nr XXIV/2017
z XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 17 listopada 2017 roku
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 11:35.
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 15 radnych
- 13 radnych
- Eugeniusz Dembowski, Zenon Sznek

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, Marzenę
Sulikowsko-Kołakowską Radcę Prawnego, Tomasza Gładkowskiego Zastępcę Komendanta
Komisariatu Policji w Ornecie, Pana Wojciecha Michańczyka Radnego Powiatu
Lidzbarskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów oraz przybyłych
gości. 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, sprawy różne.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania doraźnej Komisji Statutowej;
b) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028;
d) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 –
2022;
e) określenia stawek podatku od nieruchomości;
f) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
g) stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Lubominie do Szkoły Podstawowej w
Lubominie;
h) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie;
i) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek z terenu Gminy Lubomino
za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Zamknięcie obrad.

Następnie poinformował, że dnia 15 listopada 2017 roku do biura rady wpłynął wniosek
Radnego Stanisława Sienkiewicza o ujęcie jego w składach Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Rewizyjnej z prośbą o rozpatrzenie wniosku na dzisiejszej sesji.?
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Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W związku z powyższym zwrócił się z pytaniem, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad
jako pkt.5j projektu uchwały w sprawie wyboru radnego do składu osobowego Komisji
Budżetu i Finansów oraz jako pkt 5k projektu uchwały w sprawie wyboru radnego do składu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad
głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Zmiany w porządku obrad przyjęto
jednogłośnie.

Następnie odczytał nowy porządek obrad.
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, sprawy różne.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania doraźnej Komisji Statutowej;
b) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028;
d) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 –
2022;
e) określenia stawek podatku od nieruchomości;
f) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
g) stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Lubominie do Szkoły Podstawowej w
Lubominie;
h) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie;
i) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.
j) wyboru radnego do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
k) wyboru radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek z terenu Gminy Lubomino
za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie nowy porządek obrad.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za nowym porządkiem obrad głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Nowy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Rady Stanisław Sienkiewicz zabierając głos powiedział, że będzie musiał wcześniej wyjść a
chciałby być, kiedy będzie odbywało się głosowanie nad jego udziałem w pracach komisji.
Chciałby wiedzieć, czy będzie w którejś komisji czy nie, jeżeli nowy porządek obrad został już
przegłosowany to temat jest zakończony.
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Wójt Gminy Andrzej Mazur „Od kilku lat funkcjonuje w naszej gminie Lokalny Program
Wspierania Uzdolnionej Młodzieży. Pomyślałem, że wręczając stypendia najbardziej
uzdolnionej młodzieży powinienem zobaczyć te osoby. Zaprosiłem więc na dzisiejszą sesję
stypendystki, które wyłoniła komisja tj. Panię Natalię Walinowicz (studentka Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Panią Agnieszkę
Mikołajczyk (studentka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytety
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie) i Panią Renatę Dubicką (studentka Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Wszystkie Panie
uzyskały średnią ocen powyżej 4,5. Gratulujemy i życzymy, aby stypendium było
kontynuowane przez kolejne lata. „
Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczył stypendium przybyłej na sesje p. Natalii
Walinowicz oraz p. Beacie Mikołajczyk mamie p. Agnieszki Mikołajczyk.

Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 29.09.2017r. do 17.11.2017r.
Informacja stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt 3 informacji. Poinformował, że w trakcie
przebudowy drogi Wolnica – Różyn ucierpiała część drogi, która nie jest modernizowana.
Zwrócił się z pytaniem jakie są możliwości, żeby powiat naprawił drogę. Na drodze są urywane
zderzaki i tracone miski.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że według niego trzeba do tego zmobilizować
wykonawcę oraz powiat.
Wojciech Michańczyk Kierownik RGKiT dodał, że jest po rozmowie z Dyrektorem Zarządu
Dróg Powiatowych Panem Dariuszem Iskra. Wykonawca został przymuszony do tego, aby
dzisiaj wygarnąć błoto i nasypać kruszywo w miejsca, gdzie droga nie jest przejezdna.
Radny Stanisław Sienkiewicz poinformował, że na drodze w kierunku z Zagon do Gronowa
jest jedno miejsce za p. R. na którym też jedna osoba straciła miskę w samochodzie.
Wojciech Michańczyk Kierownik RGKiT odpowiedział, że nie dotyczy to inwestycji i muszą
to zgłosić do powiatu.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jakie są możliwości, aby ogarnąć Piotrowo, Samborek i nas,
żebyśmy mogli normalnie funkcjonować?”

Wójt Gminy Andrzej Mazur „Szkoda, że nie ma Pana Zenona Szneka, który miał ostatnio
okazję rozmawiać z Panem Starostą po posiedzeniu komisji. To tak jak w każdym budżecie.
Jest koniec roku. My dzisiaj przenosimy pieniądze z inwestycji urzędowej na drogi tylko po to,
aby przygotować się na ewentualne zasypanie dziur. Jest koniec roku i koniec pieniędzy.
Sytuacja się nie kończy, jeśli chodzi o drogi. Nie było pory suchej między latem a jesienią, żeby
na te drogi wyjść. Jak zobaczyłem równiarkę na drodze (Zagony – Gronowo) to się przeraziłem.
Pomogło przez dwa dni. Zaraz spadł deszcz i tam, gdzie było trochę twardych dołków to
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pomogło a tam, gdzie było miękko to zrobiło swoje.”
Dodał, że na drodze między Wolnicą a Gronowem, gdzie są dwa nie przejezdne miejsca, bydło,
samochody i woda robią swoje.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zaproponowała, aby w miejscu, gdzie przechodzi bydło
położyć płyty betonowe. Może to załatwi sprawę.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że aby takie przejście przez drogę dla bydła zrobić
muszą się dogadać hodowcy z zarządcą drogi. Problemy tego typu na tej drodze są bez przerwy.
Wykonawca położył kruszywo a bydło przeszło i kruszywa nie ma. Rozmawiano już na ten
temat z rolnikami i wykonawcą, który nie uzyskał odpowiedniej twardości na tej drodze.
Nadchodzi zima i jest wielki dylemat jak tą inwestycję zakończyć.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 4 informacji; „Rozumiem, że z tą drogą
problemów nie będzie.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Nie powinno być. Jest jedno zalewisko przed Wilczkowem.
Między jednym a drugim polem zrobiliśmy przepust i jeżeli będzie on przytykany to woda
może wychodzić na drogę i może dziać się różnie. Mamy przypadki zatopienia dróg w
Gronowie a w tej chwili w Wilczkowie, ponieważ urządzenia melioracyjne nie odbierają
wody”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „U nas zostały pokopane rowy, ale nie odbiera główny ciąg
wodny.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Nie odbiera dlatego, że w Lidzbarku Warmińskim od rzeki
Łyny wszystko się rozlewa na cały teren. Wody gruntowe wzrosły o 1,5 metra. Wszystko jest
podmoknięte.”
Dodał, że na ulicy Baranowskiego w Lubominie pewna osoba zasypała odwodnienie przez co
zalewa teraz zarówno działkę jak i drogę. „Nie damy rady jak wspólnie nie będziemy dbać o to
co zrobiliśmy. Jest dużo skarg od ludzi na rolników. Człowiek woził kukurydze, zrobił z drogi
sieczkę i nie ma nawet zamiaru jej poprawić. Druga osoba musi jakoś przejść tą drogą bo
prowadzi dzieci do przystanku.”
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różynia “Pogoda jest jaka jest. Każdy musi swoje wywieść.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Dlatego wszyscy musimy sobie w tej pogodzie pomagać i
rozumieć jeden drugiego.”

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 11 głosami „za” przy 2 głosach” wstrzymujących”.
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że na dzisiejszą sesję zostało przełożone
głosowanie nad wnioskiem Radnego Stanisława Sienkiewicza o ujęcie w planie inwestycyjnym
budżetu gminy na 2018 rok remontu świetlicy w miejscowości Gronowo z wykonaniem
przyłącza wodnego i łazienki.
Wniosek na posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Budżetu i Finansów został ujęty do realizacji
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w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w 2019 roku.
W związku z tym głosowanie nad wnioskiem odbędzie się przy głosowaniu nad projektem
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Lubomino na lata
2012 – 2022.
Następnie odczytał kolejne wnioski Radnego Stanisława Sienkiewicza:
1. Wniosek z dnia 15 listopada 2017 roku o ujęcie w planie inwestycyjnym budżetu gminy na
rok 2018 wykonanie warstwy bitumicznej na drodze gminnej nr 116043N Gronowo- Smolajny.
2. Wniosek z dnia 9 listopada 2017 roku o udzielenie informacji na temat:
- szczegółowych wydatków poniesionych na remont drogi Gronowo - Praslity z podaniem
kwoty, dlaczego nie została ukończona droga oraz dlaczego zapomniano o wykopaniu rowów
odwadniających;
- dlaczego pominięto w planie inwestycyjnym przebudowę drogi Gronowo – Smolajny pomimo
złożonego wniosku;
- jakie są dalsze losy działki 238/13 w obrębie Lubomino, która miała być wydzierżawiona
żonie Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Pani Danucie Jurkiewicz;
- co było powodem umorzenia zobowiązania podatkowego żonie Przewodniczącego Komisji
Finansów i Budżetu Pani Danucie Jurkiewicz w kwocie 10196,09 zł;
- co jest powodem, że Urząd Gminy nie jest zainteresowany tym, aby państwo Jabłońscy z m.
Różyn mieli przyłącze wodociągowe z bieżącą wodę.
Wnioski stanowią załączniki nr 6 i nr 7 do protokołu.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poprosił, aby Radny Stanisław Sienkiewicz kierował wnioski
albo do Przewodniczącego Rady Gminy albo bezpośrednio do Wójta Gminy. Kierowanie
wniosków do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady powoduje brak pewności czy
czas na odpowiedź płynie od momentu otrzymania wniosku drogą mailową czy od momentu,
kiedy Przewodniczący Rady odczyta wniosek na sesji i skieruje do Wójta.
Dodał, że na część pytań ujętych we wnioskach może udzielić odpowiedzi już dziś a na część
odpowiedzi zostaną radnemu udzielona na piśmie i jak rozumie w ciągu 14 dni licząc od dnia
dzisiejszego.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Wniosek wpłynął wcześniej przed biegiem wydarzeń, które
nastąpiły. Później ukazał się mój kolejny wniosek o drogę tylko dlatego, że inwestycja
powiatowa jest pod dużym znakiem zapytania. Patrząc na listę rankingową jest to 26 miejsce i
2,5 km 5 km drogi. Teraz nadal jesteśmy odcięci. Nie mamy połączenia ze światem. Myślę, że
są w gminie może tylko trzy miejscowości, które są odcięte tak naprawdę. W związku z tym
wnioskuje o tą drogę, bo to jest najmniejszy koszt. Wnioskuje na rok 2018 bo mamy taką
potrzebę. W 2018r. przewidywaliśmy, że będziemy mieli drogę powiatową. Teraz nie mamy
tego. Co mamy zrobić? Jestem po spotkaniu z mieszkańcami w dniu wczorajszym. Podjęliśmy
decyzje, ale to jest kwestia uzgodnienia, podejścia i zrozumienia naszego państwa, że wystosuje
wniosek i będziemy niestety pikietować. Urządzimy tutaj sobie demonstrację. Powiadomimy
w odpowiednim terminie. Chociaż jeszcze nie przystajemy na tym. Będę jeszcze wnioskował
do Pani Sołtys, aby zrobić spotkanie z Panem Wójtem, żebyśmy to uzgodnili, żeby jakoś ten
problem rozwiązać. Przeliczyłem ten koszt na maksymalnie milion złotych. To nie jest milion
nawet bo patrząc na drogę powiatową, która jest już utwardzona więc 400 tysięcy na km może
700 tysięcy przy dofinansowaniu 350 tysięcy by to maksymalnie kosztowało. Myślę, że na
dochód podatkowy naszej gminy to nie jest aż takie duże obciążenie. Zastanówcie się Państwo.
Tak samo chcemy żyć w normalnych warunkach jak wszyscy ci co mają zrobioną drogę. W
planie inwestycyjnym jak sami widzicie są poujmowane drogi wewnętrzne w miejscowościach.
Rozumiem, każdy chce żyć trochę lepiej, ale pozwólcie nam normalnie dojechać. Nie chcą już
do nas powoli towarów dowozić, bo samochody się niszczą. Szukają pretekstów, żeby tylko nie
5

dojeżdżać. Sami powiedzcie co mamy robić? Czy musimy się uciekać do demonstracji. Koniec
z końcem zorganizuje to, ale po co? To nie chodzi o to, aby wywierać nacisk tylko o to abyśmy
ten problem rozwiązali. Było to obiecane. Starałem się spokojnie podchodzić do tej sytuacji,
aby te inwestycje doszły do skutku. Sami we własnym sumieniu drodzy Państwo podejmijcie
decyzję czy macie chęć, żebyśmy mogli normalnie żyć. Myślę, że na rok 2018 udałoby się jakoś
te pieniądze uzyskać. Ja też stanę na głowie, pojadę gdzie będzie trzeba, żeby tylko te pieniądze
się znalazły. Myślę, że nie są to aż tak duże pieniądze. Dlatego też ten wniosek mój jest.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „W międzyczasie z Panem Sienkiewiczem rozmawialiśmy na
temat planu inwestycyjnego i przyszłości Gronowa. Prosiłem, aby dać sobie czas jeszcze w
roku 2018, żeby zobaczyć co się stanie z drogą Zagony – Gronowo. Być może jeżeli Starosta
nie dostanie dofinansowania z PROWU zostanie z kwotą, którą ma zaplanowaną w budżecie.
Może się zwrócić do nas, żebyśmy coś ze swojej strony jeszcze dołożyli, aby tę inwestycję
zrobić. Prosiłem tylko o to, żeby poczekać przynajmniej do czerwca 2018 roku. Też może być
tak, że będziemy musieli stanąć na głowie, aby bronić tej inwestycji i dofinansowania, które
dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego ( 1 mln. zł.), żeby tego dofinansowanie nie stracić.
Dlatego prosiłem, żebyśmy dali sobie czas do połowy roku 2018. Mamy prawo zmienić
harmonogram inwestycji w każdej chwili. Nie jest to zablokowane rokiem, budżetem czy
terminem. Wtedy musimy się zastanowić czy już nie wchodzimy w układ ze Starostą, że co
trzy lata jest robiona nasza inwestycja za nasze pieniądze i dbamy tylko o siebie. Wtedy też,
nie miejcie Państwo pretensji, że się nic na drogach powiatowych nie robi. Dla Starosty to też
jest milion co trzy lata dla danej gminy, który może wydać ale nie musi.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „ Co to znaczy?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur ”Do tej pory jest taki układ, że mamy co trzy lata prawo
zdecydować, którą drogę powiatową robimy i trzymamy się tego układu.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Jeszcze w kwietniu była rozmowa, żeby o pieniądze się nie
martwić.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „ Była obietnica to jest prawda.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ W 2018 roku będzie inwestycja bo jest w planie. Jest złożony
wniosek do Wojewody i jest na 26 miejscu. Jeśli Starosta nie dostanie dofinansowania też nie
możemy mieć o to do niego pretensji. Poczekajmy na to co on zrobi. Dlatego apeluję o to żeby
dać sobie jeszcze czas pół roku. Ja słowa na wiatr nie rzucam. Pan doskonale o tym wie, że jak
coś obiecam to słowa dotrzymuje.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „W takim razie Panie Wójcie wystąpię z wnioskiem do Pani
Sołtys, aby zorganizować spotkanie. Pan poinformuje mieszkańców jak sytuacja się ma i myślę,
że się wstrzymamy do tego czerwca i będziemy cierpliwie czekać. Wiele razy prosiłem i myślę,
że po raz ostatni proszę, aby te drogi były w jakimś przyzwoitym stanie żebyśmy mogli
jeździć.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Sam Pan wie, że my też chcemy aby te drogi były w takim
stanie żebyśmy mogli bezpiecznie jeździć. Koloniści dobrze wiedzą co to jest nie mieć drogi.
Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary i możliwości. Gdybyśmy byli na tyle bogaci nie
patrzylibyśmy na Pana Starostę tylko robili drogi powiatowe. „

Radny Stanisław Sienkiewicz „Co zrobimy, jak nie wypali ten plan powiatowy?”
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Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Jak nie wypali plan powiatowy to robimy swoje drogi. Nie
mamy innego wyjścia. Mamy drogę Piotrowo-Wilczkowo, która też może być drogą
utwardzoną. Dla mnie też nie było idealne dołożyć do drogi powiatowej tyle pieniędzy.
Zdawałem sobie sprawę, że to nie jest kilometr ani dwa tylko ponad 8 km jak nie więcej. To nie
jest tylko kwestia nawierzchni i nalewki ale normalnie drogi od podbudowy do warstwy
asfaltowej i są to koszty dwa razy większe. Dlatego wytrzymajmy jeszcze te pół roku. Potem
siądziemy i będziemy decydować. To jest nasza gmina, nasi ludzie i też wszyscy chcemy, żeby
im się żyło jak najlepiej a nie jak najgorzej.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Myślę, że w roku wyborczym dojdziemy do porozumienia.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Niektórzy też tak myślą, że jak rok wyborczy to wszyscy
zmiękną a wcale tak chyba nie będzie.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Może te serca zmiękną trochę nie będą takie zatwardziałe. „
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Rozumiem, że te wnioski dostaje do realizacji i Pan
Sienkiewicz dostanie odpowiedź. Mogę tylko powiedzieć, że w kwestii umorzenia podatku
więcej informacji niż jest napisane na tablicy ogłoszeń i podane do publicznej wiadomości
udzielić nie mogę. Jest to tajemnica skarbowa i nic mnie nie upoważnia do napisania więcej niż
jestem zobligowany ustawą.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Chciałem podkreślić, że to nie jest moja główna inicjatywa.
Po prostu rolnicy się oburzają. Stawiam jeszcze taki wniosek i przedstawię go na piśmie w
najbliższym czasie, żebyśmy podjęli rozmowę jako punkt w obradach sesji o drogach. O tym,
że są brudzone przez ciężki sprzęt rolniczy. Rolnicy domagają się tego, aby siąść i porozmawiać
na ten temat. Będę wnioskował, aby na najbliższej sesji to zorganizować. Jest to nasz problem
społeczny a rolnicy są zwykłymi podatnikami. Wydaje mi się, że część uwagi należy tez
poświęcić rolnikom.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „ Oczywiście. Tylko może nie na sesji ale komisji, ponieważ
łatwiej się rozmawia.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Może trzeba jakieś wewnętrzne regulacji opracować.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „ Tylko, żeby zainteresowani rolnicy przyszli.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „Myślę, że skoro sami dzwonią do mnie to się zainteresują
tematem.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Kończąc temat o drogach. Musieliśmy zareagować. Zostaliśmy
zobligowani przez komisję, żeby zanim zaczniemy egzekwować prawo poinformować
rolników, aby dbali o to co robią.”
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn „Dlaczego innych instytucji nie informowaliście tylko
rolników?”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Leśników też poinformujemy, jeżeli o to chodzi.”
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz „Apel był skierowany do wszystkich użytkowników
dróg.”
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn „Autobus, który wozi dzieci też psuje drogi.”
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Wójt Gminy Andrzej Mazur „Dostaliśmy skargi na konkretnych rolników przez
mieszkańców skierowane do nas. Rozmawialiśmy o tym na komisji. Komisja stwierdziła, że
trzeba uprzedzić rolników o tym, żeby jak już coś wyciągną na drogę to powinni to posprzątać.
Nie wszyscy dostali upomnienia tylko osoby wskazane w skargach przez mieszkańców.”
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn „Droga w Wolnicy koło p. K. nigdy nie była robiona i
nie można stwierdzić, że została zniszczona. Ona po prostu była już zniszczona. „
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Tą skargę złożyło przedsiębiorstwo informując, że kosząc
kukurydze rolnik świeżo usypaną drogę powiatową zabrudził kukurydzą. Była skarga od firmy
i ten Pan też dostał upomnienie.”
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn „Przedsiębiorstwo też między Gronowem a Różyniem
zrobiło „jamę” w drodze”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „Przy okazji i ja dostałem rykoszetem. Podobno jakieś wnioski
na rolników składałem, że brudzą drogi o których nic nawet nie wiedziałem.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur odczytał pismo z Urzędu Marszałkowskiego, które wpłynęło do
Urzędu Gminy dnia 15 listopada 2017 roku z prośbą o przesłanie w ciągu 5 dni roboczych od
chwili otrzymania korespondencji, oficjalnego stanowiska gminy w sprawie obniżenia opłat za
umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w ramach realizacji „Planu Cyfrowego 2025” dla
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Następnie poprosił, aby radni zajęli stanowisko i przegłosowali w/w sprawę, aby wiedział, czy
ma przygotowywać uchwałę na sesję czy nie.
Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Dodał, że chodzi o sieć tzw. „ostatniej mili”, która jest zbudowana. Marszałek szuka
końcowych wykonawców i chce, aby zmniejszyć opłaty za zajęcie pasa drogowego dla tych
następnych potencjalnych wykonawcą. Jeżeli tego gmina nie zrobi będą chcieli zabrać sprzęt.
Gminy i powiaty podejmują uchwały zmniejszające opłaty.
W związku z powyższym wnioskował o zajęcie przez radę stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zwrócił się z pytaniem, kto z radnych jest za przyjęciem
wniosku do realizacji?
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 13
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie zwrócił się z pytaniem czy są pytania do Pana Tomasza Gładkowskiego Zastępcę
Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „W ubiegłym tygodniu dowiedziałem się, że dwóch naszych
komendantów zostało odwołanych z pełnienia swoich funkcji. W przyszłym tygodniu
będziemy żegnać Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim
Tomasza Kamińskiego oraz Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w
Lidzbarku Warmińskim Marka Pasławskiego.”
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Następnie poprosił, aby policja interweniowała w sprawie bezdomnych psów. Pies, który trafi
do Urzędu Gminy kosztuje 1100 - 1200 zł za wywiezienie go do schroniska. Trzeba
przypomnieć właścicielom psów jakie są ich obowiązki. Ile kosztuje wypuszczenie psa bez
smyczy czy kagańca poza posesję.
Tomasz Gładkowski Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie „Jeśli chodzi o
zwierzęta tym bardziej psy to ich porzucenie jest już przestępstwem. W Gminie Lubomino
może jest mniej takich zdarzeń, ale w Gminie Orneta są prowadzone sprawy właśnie z tym
związane. Ludzie porzucają zwierzęta. Proszę o takie zgłoszenia, zapisanie numeru
rejestracyjnego samochodu. Dzięki pomocy ludzi, którzy np. zrobili zdjęcie dodatkowo
użyliśmy jeszcze swoich metod pracy, udało się osobom porzucającym zwierzęta postawić
zarzuty. Powiem na przykładzie jak możemy współpracować z gminą np. gmina ponosi koszty
zabrania zwierzęcia, gdy wykryjemy sprawcę to sprawa idzie do sądu. Jeżeli w sądzie
przestępstwo zostanie udowodnione możemy wystąpić o pokrycie kosztów utrzymania
zwierzęcia, sterylizacji itp.
Nie tylko rozmawiajcie o drogach może trzeba zrobić spotkanie z mieszkańcami i porozmawiać
też o tym. Jeżeli człowiek dostanie przekaz komunikacyjny a nie będzie się do niego stosował
będziemy stosować grzywnę.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Urząd też nie jest czynny przez całą dobę. W takiej sytuacji
trzeba dzwonić na straż pożarną. Nasi strażacy są przygotowani do tego i psa zabiorą.”
Tomasz Gładkowski Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie „Jeśli jest jakiś
pies wałęsający się to proszę o kontakt. Lepiej wcześniej zapobiegać, niż ma kogoś pogryźć.
Jeśli już mówimy o zwierzętach to dociera do nas choroba tzw. pomór świń i inne choroby
zakaźne. Chodzi o rynek w Ornecie. Nie ma tam, póki co handlu zwierzętami. Jeśli ktoś się
wystawi z towarem poniesie tego konsekwencje finansowe.” Poprosił o przekazać osobom
które prowadzą gospodarstwa i odwiedzają rynki, aby nie kupowali zwierząt celem obrony
przed chorobami.

Radny Józef Karpiński zwrócił się pytaniem jakie są konsekwencje brudzenia dróg
powiatowych i wojewódzkich?
Tomasz Gładkowski Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie „Mówi o tym
kodeks wykroczeń. Kto niszczy i zanieczyszcza drogę może ponieść konsekwencje np. może
zostać pouczony, może zostać ukarany mandatem, może też zostać skierowany wniosek do
sądu. „
Radny Józef Karpiński „To po co My to rozpatrujemy jak wszyscy rolnicy i kierowcy
dokładnie wiedzą o tym.”
Tomasz Gładkowski Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie „Wszyscy
żyjemy razem w społeczeństwie. Po to się tu zbieramy, żeby szukać rozwiązań a nie represji.
Tak jak rozmawialiśmy o pieskach, lepiej wyrobi jakiś system i uświadomić ludzi.”
Dodał, że w Zagonach często główna droga jest zabrudzona. Rolnik czy przedsiębiorca jest
niereformowalny. Mandat jest mandatem, ale gorzej jak ktoś straci zdrowie bądź życie przez
to. Jeżeli wyrzucono oponami ciągnika na drogę błoto trzeba je uprzątnąć. Chodzi o wzajemny
szacunek.
Radny Stanisław Sienkiewicz ” Myślę, że jest potrzeba organizacji takiego spotkania.”
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Wójt Gminy Andrzej Mazur „Dobrze. Myślę, że nie na sesje. Wykorzystamy komisję,
ściągniemy zarządców dróg, ponieważ oni mają też swoje uprawnienia oprócz policji.
Ściągniemy osoby z powiatu, województwa i taką robocza komisję zorganizujemy.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zapytała, jak wygląda sytuacja z zakupem dla
mieszkańców ul. Warmińskiej tabliczek z numerami domów?
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że zlecono już do kupienia.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. 5a. podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poprosił
Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statusowej.

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Radny Stanisław Sienkiewicz „Panie Przewodniczący czy ta komisja jest celowa? Wyrzucając
punkt, który został w orzeczeniu ujęty i tak samo się reguluje. Wiadomo, że każdy może być w
nie więcej niż dwóch komisjach. To będzie i tak samo regulacja.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Może być przypadek, że wszyscy będą chcieli być w jednej
komisji. Wtedy może być tak, że trzeba zmienić ilość komisji albo zrobić tylko jedną komisję
i komisje rewizyjną albo ograniczyć te 30 miejsc. Zgodnie z tym co sąd uchwalił musiałoby
być 30 miejsc w komisjach, żeby dla każdego radnego były po dwa i te miejsca trzeba na te
komisje rozdzielić. Dlatego dyskutując sprawę uchylenia tych limitów rozmawialiśmy z
radnymi. Na dziś to nie jest potrzebne, ale na nową kadencję jest. Dla porządku prawnego trzeba
by było to zrobić. „
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko ponownie poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statusowej.
Radny Józef Jurkiewicz zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Lisowskiego, który wyraził
zgodę.
Radny Stanisław Sienkiewicz „W związku z tym, że ta cała sytuacja dotknęła głównie mnie
to chciałbym uczestniczyć w regulacji tego problemu. Zgłaszam swoja kandydaturę.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zwrócił się z pytaniem, czy radny zgłasza swoją
kandydaturę na Przewodniczącego Komisji?
Radny Stanisław Sienkiewicz odpowiedział, że nie. Chce być członkiem komisji.
Przewodniczący Rady
przewodniczącego.”

Paweł

Miąsko

„Na

razie

zgłaszamy

kandydatów

na

Wójt Gminy Andrzej Mazur „Zgodnie z naszym statutem odrębnie wybieramy
przewodniczącego a odrębnie członków komisji. Teraz sprawa dotyczy przewodniczącego,
który zwoła i będzie prowadził posiedzenie.”
Więcej kandydatów nie zgłoszono w związku z czym Przewodniczący Rady zwrócił się
pytaniem kto jest za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Doraźnej Komisji
Statutowej.
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za zamknięciem listy głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 1.
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie kandydaturę
Radnego Tomasza Lisowskiego na Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wyborem głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego Doraźnie Komisji Statutowej został
wybrany Tomasz Lisowski.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków
Doraźnej Komisji Statutowej.
Radny Stanisław Sienkiewicz zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Jan Sikora zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Szpyrka, która wyraziła zgodę.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko złożyła wniosek, aby komisja liczyła 3 członków wraz
z przewodniczącym.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 3 osobowym składek komisji głosowało 13
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko postawiła wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
członków Doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za zamknięciem listy głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego
Stanisława Sienkiewicza na członka Doraźnej Komisji Statutowej.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wyborem głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie kandydaturę Radnej Małgorzaty
Szpyrka na członka Doraźnej Komisji Statutowej.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wyborem głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1.
W wyniku głosowania jawnego na Członków Doraźnej Komisji Statutowej zostali wybrani
Stanisław Sienkiewicz i Małgorzata Szpyrka.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
Doraźnej Komisji Statutowej.
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Nie było pytań do projektu uchwały w związku czym Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/161/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Posiedzenie opuścił Radny Stanisław Sienkiewicz.

Ad.5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisję zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0
Uchwała Nr XXIV/162/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubomino na rok 2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 – 2028.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/163/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Gminy Lubomino na lata 2012 – 2022.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
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Uchwała Nr XXIV/164/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lubomino na lata 2012 – 2022 stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/165/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy
Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że na wniosek Przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty i Promocji Gminy Lubomino w § 6 Programu w pkt. 1 dopisano działania edukacyjne.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/166/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2018” stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.5g. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Lubominie do
Szkoły Podstawowej w Lubominie.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/167/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia włączenia
Gimnazjum w Lubominie do Szkoły Podstawowej w Lubominie stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w
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Lubominie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/168/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubominie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.5i. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Wilczkowie.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXIV/169/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wilczkowie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.5j. Przystąpienie do wyboru radnego Stanisława Sienkiewicza do składu osobowego
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Mam taką wątpliwość. Pan Radny zgłaszał, że o 11:30
będzie musiał wyjść. Mam dylemat czy tego punktu nie przenieść na kolejne posiedzenie, kiedy
będzie obecny, ponieważ ten punkt jego dotyczy.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Które punkty?”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Punkty dotyczące wyboru Radnego Stanisława
Sienkiewicza do komisji.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko stwierdziła, że dobrze byłoby, gdyby radny był przy
głosowaniu, ale z drugiej strona w najbliższym czasie będą komisje i radny mógłby już w nich
normalnie uczestniczyć. Dodała, że skoro złożył jasną deklarację w jakich komisjach chce być
członkiem to jest za tym, aby uchwały przegłosować na tej sesji. Radny będąc oficjalnie w
komisji będzie mógł brać już udział w pracach nad budżetem.
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Miąsko przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Radnego Stanisława Sienkiewicza do składu osobowego Komisji Budżetu i
Finansów.
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W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za wyborem radnego do komisji głosowało 4 radnych,
przeciw – 6, wstrzymało się – 2.
W wyniku głosowanie jawnego w związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby głosów Radny
Stanisław Sienkiewicz nie został wybrany do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.5k.Przystąpienie do wyboru radnego Stanisława Sienkiewicza do składu osobowego
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Radnego Stanisława Sienkiewicza do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za wyborem radnego do komisji głosowało 4 radnych,
przeciw – 4, wstrzymało się – 4.
W wyniku głosowanie jawnego w związku z nieuzyskaniem wymaganej liczy głosów Radny
Stanisław Sienkiewicz nie został wybrany do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „To jest nie „fer”. Dlaczego Państwo odmawiacie mu
prawa bycia w komisji?”
Radna Joanna Kalamarska „Mam pytanie. Jeżeli uchwala nie została ani uchwalona, ani
odrzucona to może nad drugim głosowaniem przejść na kolejnej sesji. Bo nie została podjęta
żadna decyzja wiążąca.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Myślę, że wobec takiej sytuacji powinniście Państwo poprzeć
wniosek Pana Przewodniczącego i wpisać to do porządku obrad na następną sesję.”
Marzena Sulikowska – Kułakowska „To jest klasyczny przykład tego, że każdy głos ma
swoją wartość.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Zgłaszam wniosek, aby głosowanie nad tymi dwoma
punktami przeprowadzić jeszcze raz na kolejnej sesji.”
Marzena Sulikowska – Kułakowska „Wydaje mi się, że takiego wniosku Pan
Przewodniczący zgłosić nie może. Był zgłoszony wniosek o przyjęcie do tych komisji przez
Pana Radnego i te wnioski przepadły.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „W tej sytuacji Pan Radny musiałby jeszcze raz złożyć
wniosek?”
Marzena Sulikowska – Kułakowska „Tak.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Myślę, że każdy radny ma prawo złożyć wniosek.”
Marzena Sulikowska – Kułakowska „Głosowanie się odbyło. Nie ma podstaw do reasumpcji.
Nie dotyczy to w żaden sposób Przewodniczącego.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Czy Wójt może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą?”
Marzena Sulikowska – Kułakowska „Pan Wójt nie może nakazać Radnemu Stanisławowi
Sienkiewiczowi czy innemu radnemu uczestnictwa w jakiejkolwiek komisji. To musi być wola
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radnego. Radny wolę wyraził.”
Radna Joanna Kalamarska „Ale jedna uchwała nie została rozstrzygnięta.”
Marzena Sulikowska – Kułakowska „Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów,
czyli musi być więcej głosów „za” niż „przeciw”. W tym przypadku nie ma zwykłej większości
głosów. Ta sprawa została załatwiona, rada podjęła decyzję. Radny nie został wybrany do tych
komisji.” Dodała, że teraz wszystko zależy od woli radnego.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz powiedziała, że radny może będzie chciał być
członkiem innych komisji dlatego też uważa, że wniosek Przewodniczącego Rady nie może
być uwzględniony.
Marzena Sulikowska – Kułakowska „Nie może, bo nie ma podstaw do reasumpcji. Nie było
błędu i wszyscy wiedzieli za czym głosują.„
Ad.6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek z terenu Gminy
Lubomino za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów.
Nie było pytań do informacji.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko przedstawił informacje na temat oświadczeń
majątkowych złożonych za 2016 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Nie było pytań do informacji.

Ad.8.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XXIV 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.

16

