Protokół Nr XXXII/2014
z XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 13 listopada 2014r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz.: 10:00 – zakończenie 12:00
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych

- 15 radnych
- 13 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 Gładkowskiego - Z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie, kierowników
jednostek organizacyjnych, radnych, sołtysów oraz wszystkich gości.
Następnie przedstawił projekt porządku obrad, który został przesłany radnym, wraz z
zawiadomieniem o zwołaniu sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budŜecie Gminy Lubomino na rok 2014.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, Ŝe: „ 7 listopada 2014 roku Wójtowi
Gminy Lubomino Andrzejowi Mazurowi , podczas obchodów 15 – lecia Powiatu
Lidzbarskiego, przyznano tytuł „ZASŁUśONY DLA POWIATU LIDZBARSKIEGO”.
„Jego zaangaŜowanie w realizację przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju gospodarczego,
działalność społeczna , kulturalna i promocyjna zasługuje na szczególne uznanie. Jest jednym
z prekursorów działań w zakresie współpracy międzynarodowej na obszarze powiatu. Dzięki
jego aktywności i poświęceniu Gmina Lubomino , pozyskując fundusze zewnętrzne na
realizacje projektów w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, zagospodarowania przestrzeni
publicznej i aktywizacji mieszkańców, rozwija się w szybkim tempie. Czynnie uczestniczy w
realizacji przedsięwzięć animowanych przez lokalnych liderów społecznych na rzecz
mieszkańców gminy. Przyjaciel organizacji społecznych , instytucji oświatowych a przede
wszystkim dzieci i młodzieŜy – przyjaciel społeczności lokalnej” – TAK UZASADNIŁ
PRZYZNANIE TYTUŁU WÓJTOWI STAROSTA JAN HARHAJ.
Oprócz Wójta Gminy Lubomino wśród nagrodzonych medalami okolicznościowymi przyjaciół
powiatu lidzbarskiego, którzy przez ostatnie 15 lat wspomagali samorząd powiatowy swoją
Ŝyczliwością, pracą i doświadczeniem wystąpił równieŜ nasz przedstawiciel w Radzie Powiatu
Pan Wojciech Michańczyk.
Wojciech Michańczyk podczas obchodów Święta Niepodległości w Lidzbarku Warmińskim
został odznaczony przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ODZNAKĄ
HONOROWĄ za ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO”.
Następnie Przewodniczący Rady złoŜył Wójtowi Gminy Lubomino serdeczne gratulacje.
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Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Gminy Andrzej Mazur przedstawił informacje o swojej działalności w okresie między
sesjami tj. od 25.09.2014r. – do 13.11.2014r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Radny Waldemar Balul zadał pytania do następujących punktów informacji:
- pkt.2 informacji – Termin zakończenia prac?
- pkt. 4 informacji - Zakres robót?
- pkt. 5 informacji – Typ autobusu? Na ile osób? Przeznaczenie?
- zarządzenie nr 0050.77.2014r. – Jakiej nieruchomości dotyczy sprzedaŜ?
Wójt Gminy Andrzej Mazur udzielił następujących odpowiedzi:
- Termin zakończenia prac jest do końca 2014 roku. Pani kierownik ŚDS pozyskała
dodatkowe pieniądze na przeróbkę klatki schodowej w starym budynku. Robiony jest projekt
tej przeróbki. Wczoraj zawieziono do Starostwa Powiatowego dokumenty o pozwolenie na
budowę. Oba budynki zostaną połączone górą.
- W świetlicy w Bieniewie wykonano malowanie zewnętrzne i wymianę kilku szyb. W
wewnątrz świetlicy zostanie poprawione oświetlenie. W Ełdytach Wielkich zostanie
podniesione jedno pomieszczenie tam gdzie zaplanowano kuchnie. Podłączona zostanie
kanalizacja. Remonty nie wymagające nakładów finansowych lecz siły fizycznej. W
magazynku obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy Lubomino zostanie wymienione poszycie
dachowe i rynny oraz wykonane malowanie i elewacja budynku.
- Nieruchomość jest po Pani Wiśniewskiej i Pani Ziółkowskiej. Byliśmy współwłaścicielami
w ½ udziału nieruchomości. W tej chwili są nowi nabywcy, którzy chcą uporządkować
sprawy majątkowe i tą nieruchomości wykupić.
Małgorzata Kozioł – pracownik ŚDS w Wolnicy odnośnie pkt. 5 informacji odpowiedziała,
Ŝe autobus jest na 22 osoby plus kierowca. Dofinansowanie zakupu autobusu wynosi około
240 tyś zł. a środki własne to około 60 tyś. zł.
Wójt Gminy Andrzej Mazur dodał, Ŝe samochód będzie własnością gminy, oddany w
uŜytkowanie ŚDS w Wolnicy. Obecnie jest szykowany przetarg i będziemy kupować
autobus.
Radny Piotr Trojan odnośnie pkt 1 zapytał czy inwestycja zmieściła się w zaplanowanych
środków finansowych?
Odnośnie pkt.6 informacji zapytał jakiej jakości jest zakupione kruszywo?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe jeśli chodzie o koszt inwestycji na ul.
Baranowskiego to zmieściliśmy się w kwocie budŜetowej. Na kruszywo było robione
zapytanie o cenę. Jest to kruszywo o grubości 0 – 31,5 mm, łamane, na podbudowę.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał o wniosek, który składał na wycinkę drzew i
zakrzaczeń przy drodze Gronowo – Smolajny, który miał zostać zrealizowany do końca
października.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe aby wyciąć drzewo przy drodze trzeba
uzyskać decyzje na wycięcie, które wydaje starostwo. Sprawdzimy na jakim etapie jest
wniosek.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał gdzie trafi zakupione kruszywo?
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Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe zakupione kruszywo zostało juŜ
rozdysponowane. 30 ton kruszywa trafiło do Gronowo do Pana Godzieby i do Pana Smoka.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, Ŝe jeśli chodzi o drogę Gronowo – Poszman to
niedługo moŜe nastąpić problem z dojazdem autobusu szkolnego.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, Ŝe droga była równana i wniosków z komisji
rolnictwa do sypania tej drogi kruszywem nie było.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 7 głosami „za” oraz 6 głosami „wstrzymującymi”.
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Radny Waldemar Balul podziękował Panu Policjantowi za szybką interwencję w sprawie
malowanych swastyk na plakatach wyborczych wywieszanych w Lubominie przez KWW
„Wspólnota Samorządowa” .
Radny Marian Witkowski wnioskował o oznakowanie miejscowości Piotrowo stawiając
znak na drodze powiatowej bądź wojewódzkiej. W związku z tym, Ŝe przy OSP Wilczkowo
jest robiony parking wnioskował o oznakowanie wyjazdu samochodów straŜackich.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy w miejscowości Gronowo Wójt będzie
organizował spotkanie przedwyborcze oraz czy na wybory zostanie zapewniony transport dla
mieszkańców.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe nie będzie organizował spotkania
przedwyborczego w Gronowie. Dodał, Ŝe nie było wniosków, aby dowozić mieszkańców na
wybory a ponadto nie mamy samochodów, aby zorganizować dojazd. Za wynajem
samochodu trzeba płacić i powinny być to środki komitetu a nie Urzędu Gminy.
Radna Beata Buszowiecka odnośnie cmentarza w Rogiedlach poinformowała, Ŝe podczas
święta Wszystkich Świętych jest problem z parkowaniem samochodów. Samochody stawione
są przy szosie i na drodze do Samborka, co stanowi bardzo duŜe zagroŜenie dla ruchu.
Poprosiła, aby w przyszłości zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu.
Radny Piotr Trojan zapytał czy obecna rada dostanie projekt budŜetu na rok 2015.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe budŜet dostaną nowi radni dlatego, Ŝe nie
jest jeszcze nawet podpisany. Przewodniczący Rady dostanie budŜet 15 listopada 2014r. ,
którym będzie mógł dysponować.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy nastąpi przewidziana w wieloletniej prognozie
finansowej budŜetu gminy podwyŜka podatków?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe informacji udzieli w kolejnym punkcie
porządku obrad.
Beata Ossowska – sołtys Sołectwa Bieniewo wnioskowała o postawienie lustra naprzeciw
wyjazdu drogi od kościoła w stronę Lubomina.
Ad.5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Lubomino na rok 2014.
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Radny Waldemar Balul odnośnie działu 600 zapytał z jakiego tytułu nastąpiło zmniejszenie
planu dochodów i wydatków o kwotę 14.494,00 zł na zadanie majątkowe „Modernizacja dróg
gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową
Lubomino – Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego”.
Wójt Gminy Andrzej Mazur wyjaśnił, Ŝe pisząc wniosek do Wojewody na „schetynówkę”
mieliśmy określone środki od Wojewody ( 50%) i środki własne (50%). Wynik po
przetargowy był trochę niŜszy niŜ przewidywana kwota we wniosku w związku z czym
musieliśmy poprawi umowę z Wojewodą i zmniejszyć o kwotę 14.494,00 zł wykonanie tej
drogi.
Radny Waldemar Balu odnośnie działu 700 zmniejszenie planu wydatków związanych z
remontami w jednostkach z przeznaczeniem na remont Urzędu Gminy Lubomino, remont
budynku gospodarczego przy UG i dokończenie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy o kwotę
50.000,00 zl. zapytał z jakich prac zrezygnowano.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, Ŝe planowano remont budynku przy UG
Lubomino, gdzie znajduje się magazynek obrony cywilnej. W związku z tym, Ŝe ludziom
brakuje wody to pieniądze przeniesiono na budowę trzech studni głębinowych ( 2 w Wolnicy i
1 w Ełdytach Wielkich).
Rady Stanisław Sienkiewicz zapytał jaki jest koszt budowy studni po stronie mieszkańców.
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe wywiercona studnia zostanie przekazana
uŜytkownikowi, który będzie musiał ponieść koszty jej eksploatacji i uŜytkowania.
Radny Adam Wieczorek zapytał na ile metrów będą wiercone studnie?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, Ŝe studnie będą wiercone na 30 metrów. Jest
sonda, która sonduje czy jest woda czy nie, a następnie jest wiercona studnia.
Rady Stanisław Sienkiewicz zaproponował, aby komisja rolnictwa jeszcze objechała i
oceniła czy jest moŜliwość podciągnięcia wody z jakiejś strony oraz czy są inne drogi
wyjścia. NaleŜy rozpatrzeć przed wydaniem środków finansowych wszystkie moŜliwość
zanim zostanie podjęta decyzja.
Następnie zapytał o moŜliwości wsparcia miejscowości Zagony w kwestii chodników i
przejść dla pieszych.
Wójt Gminy Andrzej Mazur Zarząd Dróg Wojewódzkich ma jeszcze nie wykonane
wszystkie plany, które miał zrobić. W miejscowości Zagony miała być zrobiona jeszcze jedna
zatoka. W tym celu udostępniliśmy swoją działkę. Nie zostało to jednak wykonane. Nowa
kadencja otwiera nowe moŜliwości. Na razie nie ma pieniędzy unijnych na drogi. Marszałek
moŜe znajdzie środki w budŜecie na inwestycje, które nie zostały wykonane.
Radny Piotr Trojan zadał następujące pytania:
- czy jest znana sprawa z zanieczyszczeniem wody, która zgłosił jeden z mieszkańców
gminy?
- „wpłaty za wynajem hali i innych pomieszczeń Gimnazjum w Lubominie” o jakich innych
pomieszczeniach mowa?
- dlaczego zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydzielenie
pomieszczenia na świetlice szkolną? Planowano wczesnej kwota to 10.000,00 zł. skąd więc
taka róŜnica?
- kto był koordynatorem projektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy?
Znajdują się tam dwie róŜne bryły budynków, jedna jest łamańcem a druga cała w skosach co
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jest trochę dziwne.

Wójt Gminy Andrzej Mazur udzielił następujących informacji.
- poinformował, Ŝe sytuacja z wodą jest znana. Poruszony został zarówno sanepid powiatowy
jak i wojewódzki. Wszyscy twierdzą, Ŝe osoba wyhodowała sobie sama bakterie w filtrze nie
zmieniając go zbyt długo. Woda poszła do analizy. Jeśli chodzi o wodę nie ma Ŝadnych
problemów bakteriologicznych co potwierdza oficjalna opinia sanepidu.
- koordynatorem projektu była Pani Małgorzata Kozioł kierownik ŚDS w Wolnicy.
Maria Mazur dyrektor Gimnazjum w Lubominie odnośnie wypoŜyczania pomieszczeń
hali i innych pomieszczeń Gimnazjum wyjaśniła, Ŝe regulamin wynajmu pomieszczeń był
robiony jeszcze przed wybudowaniem hali. Wówczas dysponowano tylko łącznikiem. Aby
wynająć jakiekolwiek pomieszczenie musiał być regulamin. Teraz innych pomieszczeń nie
ma prócz hali, zapis natomiast pozostał.
Małgorzata Kozioł – kierownik ŚDS w Wolnicy poinformowała, Ŝe zaprojektowana
dobudowa budynku jest inna bryłą co z niczym nie koliduje.
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 9 głosami „za” oraz 4
głosami „wstrzymującym” podjęła uchwalę w sprawie zmian w budŜecie Gminy Lubomino
na rok 2014.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Ad.5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2022.
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wójt Gminy Andrzej Mazur udzielił odpowiedzi na zadane wcześniej przez radnego
Stanisława Sienkiewicza pytanie „Czy nastąpi przewidziana w wieloletniej prognozie
finansowej budŜetu gminy podwyŜka podatków? „
Wieloletnią prognozę finansową robi się zawsze z wyprzedzeniem. Prognoza zrobiona na rok
2014 została przyjęta w roku 2013.To co robimy aktualnie w budŜecie to zmieniamy tylko rok
2013 chyba, Ŝe weźmiemy kredyt i zmieni nam się sprawa długu. Nikt z nas nie wie jakie są
dochody i wydatki. Dopiero w 2014 roku wiedząc jakie będziemy mieli dochody i realne
wydatki zmieniamy budŜet i prognozę finansową na rok 2015. Ona została nie zmieniona, ale
uchwalona w roku w 2013. Wszystkie lata po kolei są takie same. Podatek rolny będzie niŜszy
niŜ był do tej pory. Podatek od nieruchomości zostanie o 2,3% zwiększony.
Wydatków bieŜących nie moŜe być więcej niŜ dochody bieŜące.
Maria Wojtczak Skarbnik Gminy dodała, Ŝe jeśli dochody i wydatki są równe to do
podniesienia wskaźnika potrzebna jest sprzedaŜ mienia. Trzy lata trzeba zdobyć wskaźnik,
Ŝeby spłacać kredyty i Ŝeby inwestować. Nie stać nas na inwestowanie bez dotacji i kredytu.
W tym roku mamy wysokie dochody bieŜące z jednej strony jest to duŜy plus a z drugiej jest
to bardzo nie korzystne dla wskaźnika.
Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu 9 głosami „za” , 3
głosami „wstrzymującym” oraz 1 głosie „przeciw” podjęła uchwalę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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Posiedzenie opuścił Radny Stanisław Sienkiewicz
Na posiedzenie przybył Radny Leszek Migryt.
Ad.6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko przedstawił analizę oświadczeń majątkowych za 2013
rok kierowników jednostek, która nie wykazała nieprawidłowości. Następnie przedstawił
analizę oświadczeń majątkowych za 2013 rok złoŜonych przez radnych gminy Lubomino,
która wykazała, Ŝe:
- 12 radnych złoŜyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tj. do dnia 30.04.2014r.
- 1 radny Pan Piotr Trojan złoŜył oświadczenie majątkowe w późniejszym terminie – 30 maja
2014r. w części A pkt.4 nie wskazano wartości nieruchomości;
- 1 radny Pan Marcin Bieńkowski nie złoŜył oświadczenia majątkowego;
Analiza oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości.
Na dwa miesiące przed upływem kadencji rady 2010 -2-14 zostały złoŜone oświadczenia
majątkowe przez 12 radnych. Dwóch radnych złoŜyło zeznania podatkowe po terminie z
uwagi na pobyt w szpitalu i pobyt w sanatorium (Pan Marian Witkowski i Pan Zdzisław
Naguszewski).
Natomiast Radny Pan Marcin Bieńkowski i Pan Piotr Trojan nie złoŜyli zeznań podatkowych.
Analiza złoŜonych oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości.
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek stanowi załącznik nr 7 i 8
do nin protokołu.
Radny Jan Sikora powiedział, Ŝe na BIP-ie naleŜy zamieścić informację, iŜ Pan Rady Piotr
Trojan nie złoŜył oświadczenia podatkowego.
Wójt Gminy Andrzej Mazur stwierdził, Ŝe jest to lekcewaŜenie ustawy.
Radny Piotr Trojan powiedział, Ŝe nie złoŜył oświadczenia majątkowego bo jest temu
przeciwny. ZłoŜy jednak zeznanie w dniu jutrzejszym a najpóźniej w poniedziałek. Wartości
nieruchomości nie podałem bo jest to kuszenie potencjalnych przestępców.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko podziękował radnym i Wójtowi za 4-letnią
współpracę.
Radny Waldemar Balul Ŝyczył wszystkim kandydatom na radnych i na wójtów, Ŝeby
spierali się na argumenty i nie oskarŜali się nawzajem.

Wójt Gminy Andrzej Mazur podziękował za cztery lata cięŜkiej pracy rady. „Otwiera się
nowe, mam nadzieję, Ŝe dla dobra gminy i jej mieszkańców a nie przeciwko - czego Ŝyczę
wszystkim”.
Ad.7. Zamkniecie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XXXII
zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko
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