Protokół Nr V/2015
z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 26 marca 2015r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz.: 11:00 – zakończenie 11:50
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych

- 15 radnych
- 11 radnych

Listy obecności radnych 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 p. Andrzeja Mazura - Wójta
Gminy, p. Krystynę BłaŜewicz – Sekretarz Gminy, p. Marię Wojtczak- Skarbnika Gminy p.
Tomasza Kamińskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie, kierowników jednostek
organizacyjnych, radnych oraz sołtysów.
Następnie 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) zmian w budŜecie Gminy Lubomino na rok 2015;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu;
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
e) nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku;
f) ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok;
g) zmian w Statucie Gminy Lubomino;
h) przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubomino na lata 2015 – 2020”.
i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubomino w 2015 roku.
6. Zamknięcie obrad.

Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Gminy Andrzej Mazur przedstawił informacje o swojej działalności w okresie między
sesjami tj od 30.01.2015 r. do 26.03.2015r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
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W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania:
Radna Joanna Kalamarska odnośnie zarządzenia nr 0050.6.2015 zapytała czego dokładnie
dotyczy realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2015
roku.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe co roku jesteśmy zobowiązani aktualizować
dokumenty obronne według wytycznych Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Starosty
Powiatu Lidzbarskiego. Wytyczne musimy dostosować do naszego planu.
Radny Jan Sikora zapytał czy prace na drodze Gronowo- Smolajny zostaną poprawione i
czy ktoś sprawuje nad nimi kontrole.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe gmina wykorzystała równiarkę powiatową
do niektórych prac, poniewaŜ dopiero rozpisaliśmy swój konkurs ofert na równiarkę. Mając
juŜ wykonawcę prace na drodze Gronowo – Smolajny zostaną poprawione. Starosta
obiecywał, Ŝe będzie przyjeŜdŜał na sesje wówczas będzie moŜliwość omówienie pewnych
spraw między innymi kontroli prac wykonywanych przez powiat na drogach.
Radny Zenon Sznek zapytał kiedy zostaną dokończone prace równiarki na
Piotrowa do Wilczkowa?

drodze z

Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe moŜemy jedynie w tej sprawie monitować
do powiatu. Od dwóch lat równaniem i profilowaniem dróg powiatowych zajmuje się
Starosta.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zabierając głos poinformował, Ŝe Polska Federacja Hodowców
Bydła i Producentów Mleka jak co roku wytypowała najlepszych producentów z Gminy
Lubomino. Na pierwszym miejscu z wynikiem 8828 kg od 1 sztuki znalazł się Paweł Miąsko
Przewodniczący Rady Gminy otrzymując tym samy z rąk Wójta bon na kwotę 100 zł oraz
drobny upominek.
Następni odczytał pozostałych rolników ( wyróŜnionych producentów) z terenu Gminy
Lubomino.

Marian Witkowski – mieszkaniec Wilczkowo wnioskował o sprawdzenie lamp
znajdujących się na placu wiejskim w Wilczkowie. Na dzień dzisiejszy pali się tylko jedna
lampa.
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Wiesław Rosiecki – sołtys Ełdyt Wielkich poinformował, Ŝe na środku miejscowości Ełdyty
Wielkie znajduje się lampa, która stale się włącza i wyłącza pochłaniając przy tym większe
ilości energii.

Radna Małgorzata Szpyrka powiadomiła, Ŝe w Miejscowości Ełdyty Małe jest taki sam
problem z lampą jak w miejscowości Ełdyty Wielkie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe wnioski z sesji zostaną spisane i przekazane
zgodnie z właściwością do dalszej realizacji.
Radny Jan Sikora zapytał, czy wiadomo coś na temat kontroli szczepienia psów? Czy
właściciele psów, którzy nie przeprowadzili szczepień w ciągu ostatnich dwóch lat będą
karani?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe taką kontrolę moŜe jedynie przeprowadzać
Inspekcja Weterynaryjna i moŜe ukarać osoby, które nie przestrzegają zasad weterynaryjnych.
Nie mieliśmy jednak Ŝadnych informacji na temat kontroli szczepienia psów.
Radny Józef Jurkiewicz wnioskował o odznaczenie Medalem bądź KrzyŜem Zasługi
najstarszej mieszkanki Gminy Lubomino, zamieszkałej w Wapniku, która w listopadzie 2015
roku będzie obchodziła setne urodziny.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe jest propozycja aby rada w miesiącu
wrześniu bieŜącego roku odwiedziła gminę partnerską w Niemczech. Poprosił, aby w terminie
14 dni radni chętni do wzięcia udziału w wyjeździe zgłosiły się do Pani Ilony Basałygo –
pracownika UG. Koszt wyjazdu od osoby to około 100 zł. Wyjazd będzie organizowany
przez gminę. Podczas naszego pobytu w Niemczech odbywać się będą doŜynki, natomiast
grupa młodzieŜy grającej (w granicach 30 osób) przyjedzie na nasze doŜynki, które w tym
roku odbędą się dnia 12 września.
Po wyczerpaniu wolnych wniosków Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o
obowiązku złoŜenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2015 roku.
Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Lubomino na rok 2015.
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie wniesiono uwag do projekty uchwały.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie podjęła
uchwalę w sprawie zmian w budŜecie Gminy Lubomino na rok 2015.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
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Ad.5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 – 2023.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie podjęła
uchwalę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Ad5c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lidzbarskiemu.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 10 głosami „za” i 1
głosie „wstrzymującym” podjęła uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Lidzbarskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radny Zenon Sznek zapytał na jakim poziomie kształtuje się ściągalność opłat za odpady
komunalne.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe ściągalność opłat znajduje się na poziomie od
80% do 90%.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie podjęła
uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2016 roku
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe komisja BudŜetu i Finasów
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 5 głosach „za i 1 głosie „wstrzymującym”,
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekty uchwały pozytywnie przy
5 głosach „za i 1 głosie „wstrzymującym” a pozostałe komisje zaopiniowały projekt uchwały
pozytywnie jednogłośnie.
Wójt Gminy Andrzej Mazur zabierając głos poinformował, Ŝe sytuacja finansowa na dzień
dzisiejszy nie pozwala zrobić zarówno zaplanowanych inwestycji jak i uchwalić funduszu
sołeckiego na 2016 rok. Uchwalając fundusz sołecki na 2016 rok naleŜy liczyć się z tym, Ŝe
trzeba odejść od inwestycji zejść do miliona kredytu, nie płacić odsetek a szukać
oszczędności w wydatkach bieŜących. Poinformował, Ŝe chciałb jednak zaplanowane
inwestycje na ten rok dokończyć. Podatek na przyszły rok na pewno spadnie co będzie
wiązało się ze zmniejszonymi dochodami w budŜecie na około 250 tyś zł. Zwiększają się
natomiast ustawowe wydatki na przedszkola.
Radny Jarosław Łosiewicz zapytał czy w ramach rezygnacji z funduszu sołeckiego
miejscowości mogą liczyć na pomoc gminy w organizacji doŜynek.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe wszystko będzie zaleŜało od tego jakie będą
wskaźniki na rok 2016. Dopiero w granicach 15 października otrzymujemy kwotę subwencji
oświatowej, cena Ŝyta się ustabilizuje i znany będzie dochód w 2016 roku. Wówczas mając
takie dane moŜna dyskutować czy stać nas na fundusz sołecki czy nie. Na dzień dzisiejszy
takich informacji nie mamy i trudno jest zaryzykować. Patrząc na sytuację finansową gminy
w dniu dzisiejszym proponuję odpocząć od funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Radna Joanna Kalamarska stwierdziła, Ŝe sołectwa i rada sołecka zostały postawione przed
faktem dokonanym bez moŜliwości i szansy wypowiedzenia się na temat funduszu sołeckiego
na 2016 rok. MoŜna było rozwiązać to inaczej.

Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, Ŝe Rada Sołecka nie odpowiada za decyzje lecz
Rada Gminy i Wójt. Obiecał , Ŝe jak będą jakiekolwiek wiadomości budŜetowe i na rok 2017
równieŜ nie będzie moŜna uchwalić funduszu sołeckiego zaczniemy wcześniej rozmawiać z
sołectwami tj. juŜ przy tworzeniu budŜetu na 2017 rok.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu 9 głosami „za”, 1 głosie
„wstrzymującym” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwalę w sprawie nie wyraŜenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
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Ad.5f. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
Nie było pytań do planu pracy.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie podjęła
uchwalę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Ad.5g. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie podjęła
uchwalę w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubomino.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Ad.5h. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubomino na
lata 2015 – 2020”.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Radna Joanna Kalamarska zapytała czy w gminie jest wskazane miejsce zajmujące się
pomaganiem ofiarom przemocy domowej w tym moŜliwość otrzymania schronienia o których
mowa w pkt 2 pomoc społeczna Programu?
Halina Radzińska – kierownik GOPS poinformowała, Ŝe taki ośrodek znajduje się w
Olsztynie ani w gminie ani w powiecie takich miejsc nie ma.
Radna Joanna Kalamarska zapytała co się dzieje kiedy sprawca przemocy wychodzi na
wolność.
Halina Radzińska – kierownik GOPS odpowiedziała, Ŝe rodzina taka jest pod stała
kontrolą. Pracownicy socjalni wraz z policją kilka razy w miesiącu sprawdzają rodziny,
których dotyczy przemoc. Niepokojące zdarzenia są zgłaszane dalej do prokuratury.
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Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu przyjęcia „ Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Lubomino na lata 2015 – 2020”.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Ag.5i. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubomino w
2015 roku.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Rada Gminy w obecności 11 radnych uczestniczących w posiedzeniu jednogłośnie podjęła
uchwalę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubomino w 2015 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad.6. Zamkniecie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia V
zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko
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