Protokół Nr XII/2016
z XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 11 lutego 2016 roku.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 13:55
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 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Tomasz Lisowski. Przywitał Wójta
Pana Andrzeja Mazura , Skarbnik Gminy Marię Wojtczak, Sekretarz Gminy Krystynę
Błażewicz, 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 działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) o zamiarze likwidacji oddziałów zamiejscowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z
siedzibą w Rogiedlach;
b) porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubomino
całodobowymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Małej;
c) w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

6. Podpisanie umowy partnerskiej współpracy Gminy Lubomino z Gminą Wikno w
rejonie Zastawieńskim, obwód Czerniowiecki.
7. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.

Wójt Andrzej Mazur poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5d projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

str. 1

Porządek obrad po zmianach:
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) o zamiarze likwidacji oddziałów zamiejscowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z
siedzibą w Rogiedlach;
b) porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubomino
całodobowymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy
Społecznej w Nowej Wsi Małej;
c) w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso;.
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016.

6. Podpisanie umowy partnerskiej współpracy Gminy Lubomino z Gminą Wikno w
rejonie Zastawieńskim, obwód Czerniowiecki.
7. Zamknięcie obrad.
Z-ca Przewodniczącego Rady poddał pod głosowanie nowy porządek obrad.
Nowy porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj od 18.12.2015r. do 11.02.2016r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Nie było pytań do informacji.
Radny Stanisław Sienkiewicz wnioskował, aby urządzenie rejestrujące dźwięk znajdowało się
w centrum ponieważ osoby siedzące dalej, które zabierają głos są słabo słyszalne.

Z-ca Przewodniczącego Rady poinformował, że od następnej sesji dyktafon będzie
umieszczony w centrum.

Ad3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 13 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” .
Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Sebastian Maciejewski Sołtys Sołectwa Bieniewo zadał pytanie do informacji Wójta przedstawianej
w pkt. 2 porządku obrad. Czy zakup i posypywanie dróg mieszanką w ilości 15 ton kosztowało 3.321,00
zł?
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Wójt Gminy odpowiadając potwierdził, że taka jest cena mieszanki z solą. Dodał, że jeżeli ktoś z
obecnych ma tańszą ofertę to z pewnością kupimy.
Radna Elżbieta Stachura Możejko poprosiła, aby Pan Wójt powiedział kilka słów na temat realizacji
pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lubomino w 2016 roku – zarządzenie nr
0050.5.2016 .
Wójt Gminy odpowiedział, że każdy musi się z tym sam zapoznać, jeżeli jest taka konieczność plany
i wytyczne stanowiące załączniki do zarządzenia może przynieść na posiedzenie komisji.
Sekretarz Gminy Krystyna Błażewicz dodała, że w BIP-ie zostało umieszczone samo zarządzenie
natomiast załączniki do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy Lubomino na stanowisku ds. obronnych.
Takie zarządzenia są podejmowane co roku.
Radna Joanna Kalamarska odnośnie posypywania zimą dróg mieszanką piasku i soli powiedział, że
na ul. Sportowej drogę posypywano pasami co było przyczyną powstania muld na drodze.
Wójt Gminy powiedział, że do rozsiewania używany jest rozrzutnik do nawozu dlatego tak się dzieje.
Innego sprzętu Urząd Gminy nie ma na stanie.
Radny Stanisław Sienkiewicz poruszył temat znaku i zakrzaczeń na drodze Gronowo - Smolajny.
Dodał, że już o to wnioskował i w odpowiedzi otrzymał, że do końca listopada prace zostaną wykonane.
Wójt Gminy poinformował, że najważniejsze było załatanie dziur na drodze. Zakrzaczenia były już raz
wycinane i będą ponownie jeżeli jest taka potrzeba.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem do Radnego Powiatu Lidzbarskiego Pana
Wojciecha Michańczyka jakie zadłużenie ma powiat na chwilę obecną?
Wojciech Michańczyk Radny Powiatu Lidzbarskiego odpowiedział, że na tę chwilę nie pamięta ale
sprawdzi i odpowie.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu jest ujęte
zadłużenie w wysokości 28 mln. zł. Patrząc na budżet to jest blisko 60%w związku z czym może być
problem z inwestycjami.
Wójt Gminy zabierając głos stwierdził, że Pan Radny za szybko wyciąga wnioski. Mamy podpisane
porozumienia. Po uzyskaniu dofinansowania na drogę do Wolnicy i Zagon to nie ma żadnych
przeciwskazań budżetowych aby tą inwestycję wykonać.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy nasz samorząd będzie budował odcinek drogi Wolnica –
Różyn tak jak jest zapisane w porozumieniu?
Wójt Gminy odpowiedział, że tak. Do końca marca mamy czas na złożenie wniosku. W 2017 rok Pan
Starosta ma zrobi dokumentację i złożyć wniosek na schetynówkę – droga Zagony – Gronowo.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy porozumienie obejmuje również bieżące
utrzymanie dróg czy samą inwestycję?
Wójt Gminy wyjaśnił, że oficjalnie obejmuje również utrzymanie tej drogi a nie oficjalnie dogadamy
się z Panem Starostą w tej kwestii.
Marek Samsel Sołtys Sołectwa Różyn zapytał jak wpłynąć na naprawę drogi Gronowo – Smolajny na
odcinku należącym do Dobrego Miasta?
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Wójt Gminy powiedział, że Pan Ireneusz Gołębiewski – pracownik UG miał dzwonić do Urzędu w
Dobrym Mieście i rozmawiać z pracownikiem ds. drogownictwa na temat tej drogi.
Marian Witkowski mieszkaniec Wilczkowa zabierając głos powiedział, że do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Elblągu trzeba wystąpić z wnioskiem o naprawę drogi wojewódzkiej w miejscowości
Wilczkowo, która jest zniszczona przez samochody ciężarowe.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pieniądze ZDW przeznaczył na budowę chodnika w Ełdytach Wielkich.
Ewa Pakuniewicz pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego poinformowała o organizowanym
szkoleniu dla rolników na temat roślin strączkowych i modernizacji w dniu 12 lutego 2016 roku.
Poruszyła również temat, dofinansowań i usług doradczych.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał ile czasu potrzebuje Pan Ireneusz Gołębiewski. aby wykonać
telefon do Dobrego Miasto odnośnie drogi Gronowo- Smolajny.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Pan Ireneusz Gołębiewski będzie przed 12:00 i zdąży odpowiedzieć czy już
zadzwonił i jakie są ustalenia na dzień dzisiejszy.
Radny Eugeniusz Dembowski poprosił, aby Pan Wojciech Michańczyk wpłynął na Pana Starostę , aby
oczyścić rów przy drodze na Bzowiec. Na dzień dzisiejszy jest tak zanieczyszczony, że woda stoi na
równo z drogą.
Wojciech Michańczyk Radny Powiatu Lidzbarskiego powiedział, że zgłosi ten problem w
Starostwie.
Wójt Gminy dodał, że od 4 lat nie mamy środków na utrzymanie dróg powiatowych gruntowych.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał kiedy będą publikowane protokoły z posiedzeń komisji.
Z-ca Przewodniczącego wyjaśnił, że Radny już składał taki wniosek ale został przez Radę Gminy
odrzucany.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, czy może podejść i skserować sobie protokół.
Ilona Basałygo – pracownik UG odpowiedziała, że tak.
Sebastian Maciejewski Sołtys Sołectwa Bieniewo zwrócił, się z pytaniem jak wygląda sytuacja z
lustrami w Bieniewie o które wnioskowano.
Wojciech Michańczyk Radny Powiatu Lidzbarskiego odpowiedział, że przyszła odpowiedź w tej
sprawie, którą ma Pan Ireneusz Gołębiewski.

Ad.5a. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji oddziałów zamiejscowych Szkoły
Podstawowej w Wilczkowie z siedzibą w Rogiedlach.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że Komisja Rolnictwa,
Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały przy 5 głosach „za” oraz 1 głosie„ wstrzymującym.
Komisja Kultury Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przy 3
głosach „za” i 4 głosach :”wstrzymujących”.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przy 2 głosach „za” i 2 głosach
„wstrzymujących”.
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Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały przy 4 głosach „za” i
2 głosach „wstrzymujących”.
Radny Stanisław Sienkiewicz poprosił o wypowiedź Komisję Budżetu i Finansów jak taka
zmiana jest uzgodniona ekonomicznie?
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Jurkiewicz odpowiedział, że zmiana
związana jest z czynnikami demograficznymi, które są ujemne i spowodują, że czynniki
ekonomiczne będą również ujemne.
Radny Stanisław Sienkiewicz zadał następujące pytania: Ile obecnie wynosi koszt utrzymania
szkoły w Rogiedlach? Jaki będzie koszt po restrukturyzacji? Czy tracimy na tym czy nic się nie
zmienia? Dlaczego szkoła zostanie przyłączona do Lubomina? Czy w Wilczkowie są dzieci w
wieku przedszkolnym?
Wójt Gminy zabierając głos powiedział: „ Czynnik ekonomiczny będzie taki, że jeżeli
zabierzemy spod organizacji Wilczkowa te oddziały i umieścimy je w Zespole Szkół w
Lubominie to subwencja na dziecko w Wilczkowie, która stanie się szkołą do 70 uczniów
zwiększy się o 18%. Zapis we wzorze subwencyjnym jest taki, że jeżeli szkoła liczy do 70
uczniów to na każde dziecko w tej szkole nalicza się subwencję więcej o 18%. Po pierwsze
powoływaliśmy się na to, że mamy słuchać ludzi. Wolą rodziców w Rogiedlach , kiedy
ograniczaliśmy tę szkołę do klas O-III było, aby ich dzieci chodziły do Zespołu Szkół w
Lubominie. Pewne jest, że dla Szkoły w Wilczkowie korzystniej byłoby, gdyby zasilać ją
uczniami z obwodu Szkoły w Rogiedlach. Wówczas roczniki, które są mało liczne tj. takie
gdzie nie będzie można utworzyć oddziału bo nie będzie 7 uczniów, wspólnie dałyby może
radę ten cel osiągnąć. Nie można jednak robić niczego na siłę. Jeżeli rodzice chcą zmian ale
jedynie w kierunku, że dzieci pójdą do Zespołu Szkół w Lubominie ponieważ od IV klasy
podstawówki i tak będą uczęszczały do Lubomina oraz wolą, aby to był jeden budynek, jedna
szkoła i nauczyciele to nie możemy im stawać naprzeciw.
Poza tym demografia mówi, że za kilka lat podobny problem będzie ze Szkołą Podstawową w
Wilczkowie i łatwiej będzie stworzyć klasy w dużym Zespole Szkół niż w małej szkole.
Ponadto uważam, że łatwiej będzie uzupełnić etat w jednej placówce niż w dwóch różnych.
Zespół Szkół w Lubominie na dzień dzisiejszy jest najbardziej ekonomiczny dla naszej gminy.
Nie powinniśmy dopuścić do tego, że będziemy łączyć klasy bo nie będzie uczniów.
Jeśli chodzi o oddział przedszkolny sytuacja przedstawia się następująco: W roczniku 2010 nie
ma żadnego dziecka. Jest to rocznik, który rok dłużej będzie uczęszczał do przedszkola.
Powoduje to, że od września 2016 roku nie będzie klasy pierwszej w Szkole w Rogiedlach a
od września 2017 roku nie będzie ani pierwszej ani drugiej klasy. Jeszcze nie wiemy jak
zakończy się rekrutacja w tym roku i jakie będą pierwsze klasy w obu szkołach. Nie wiadomo
czy rodzice puszczą dzieci do pierwszej klasy. Może się okazać, że wszystkie 6-latki zostaną
w przedszkolu i będzie pusto w pierwszej klasie. Może być tak, że ta „dziura” przejdzie przez
obie szkoły od I do VI klasy. Dlatego też łatwiej będzie nam kierować oświatą w momencie
kiedy będzie to jedna szkoła. Wszystkie dzieci z gminy i tak dowozimy do Gimnazjum w
Lubominie. Jest szansa, że jak zostawiamy przedszkole w Rogiedlach to utworzy się grupa
przedszkolna. Być może spróbujmy odwrócić dowozy dzieci tak jak planowaliśmy już
wcześniej i autobus pozbiera przedszkolaki z miejscowości Bieniewa, Wolnicy, Gronowa oraz
Zagon i dowiezie do Rogiedli gdzie są warunki i jest miejsce. Nikt z nas na dzień dzisiejszy
nie wie i nie przewidzi jak się zachowają rodzice , czy pójdą do pracy czy reforma 500+
spowoduje, że nikt nie pójdzie do pracy, będą siedzieć w domu i pilnować dzieci. Uważam, że
wypełniam zobowiązania, które były na zebraniach i rodzice chcieli, aby dzieci chodziły do
Lubomina a ponadto możemy zyskać na tym około 70 tys. zł. do subwencji.
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/Na sesje przybył Przewodniczący Rady Gminy Paweł Miąsko./
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał, co będzie z nauczycielami jak będą puste roczniki bo
wówczas co najmniej jeden etat wypada w pierwszej klasie czy w przedszkolu. Jeśli nie będzie
dzieci to nauczyciel nie będzie miał pracy.
Wójt Gminy powiedział: „Może to grozić tym, że dla wszystkich pracy nie starczy. Tylko
pytanie czy łatwiej jest znaleźć jakiekolwiek godziny w dużym czy małym obiekcie. Uważam,
że łatwiej będzie znaleźć coś Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Lubominie. Natomiast nie wiemy
czy mieszkańcy i rodzice będą tego chcieli i czy nauczyciele zrozumieją, że jest to dla nich
szansa a nie zagrożenie. Struktura nauczycieli jest różna tzn. są tacy, którzy mogą już coś
dostać, tacy co nic nie dostaną i tacy co dopiero zaczęli prace i nie mają za wielkich perspektyw.
Trzeba z ludźmi rozmawiać. Nie każdy jest gotowy już dziś odejść na emeryturę lub
świadczenie kompensacyjne. Mimo wszystko ten czas gdzie nie ma dzieci i nie ma pracy
nadchodzi. Kadra nauczycieli w Rogiedlach jest naprawdę dobra, przedszkole cieszyło się
dużym uznaniem dlatego też mamy czego bronić. „
Radny Adam Wieczorek zapytał jaką odprawę musi zapewnić gmina w przypadku zwolnienia
nauczyciela.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wszystko zależy od tego jak nauczyciel jest zatrudniony. Jeśli jest to
nauczyciel mianowany wówczas jest sześciomiesięczna odprawa czyli 6 miesięcy
wynagrodzenia zasadniczego. Problem ten nastąpi wcześniej czy później. Jeśli jednak zostanie
tak jak do tej pory to prawdopodobnie w ciągu trzech lat z Wilczkowa będzie musiało odejść
trzech nauczycieli. Podobnie będzie jak Rogiedle przyłączymy do Zespołu Szkół w Lubominie,
gdyż co roku będzie nam jeden etat „uciekał”. Najlepiej byłoby, abyśmy w tym momencie stali
się od razu jednym „organizmem” na co przepisy nie pozwalają.
Radny Stanisław Sienkiewicz powiedział, że celowo zadał takie pytanie bo nie dawno
poruszane były kwestie szkół i był problem z pomieszczeniem dzieci w Lubominie a teraz się
okazuje, że to pomieszczenie będzie.
Wójt Gminy powiedział, że dalej jest problem w Lubominie. Jeżeli będzie klasa pierwsza to
część 6-latków pójdzie do klasy pierwszej i zajmie pomieszczenie. Na dzień dzisiejszy mamy
trzy typowe pomieszczenia dla przedszkolaków w przedszkolu w Lubominie. W perspektywie
mamy utworzyć kilka oddziałów przedszkolnych w Rogiedlach ponieważ odchodzi
podstawówka. Liczyliśmy, że już w tym roku będziemy mieli dużo dzieci w przedszkolach ale
okazało się, że dzieci są zameldowane ale ich praktycznie nie ma. Naszym obowiązkiem jest
zapewnienie miejsca dziecku w przedszkolu nawet gdybyśmy mieli go dowozić do Ornety.
Radny Stanisław Sienkiewicz „W związku z tym w ramach interpelacji ustnej chciałbym
prosić o te szersze uzasadnienie do uchwały łącznie z ekonomicznym” .
Wójt Gminy zapytał czy nie wystarczy uzasadnienie które jest napisane do uchwały?
Radny Stanisław Sienkiewicz odpowiedział:„ Sam Pan powiedział, że sytuacja jest o wiele
szarsza i w uzasadnieniu pewnych spraw napisać Pan nie mógł”.
Wójt Gminy „ Rozumiem, że odegranie protokołu z sesji Panu wystarczy?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Nie. W ramach interpelacji ustnej poprosiłbym o
uzasadnienie. Głównie interesują mnie kwestie ekonomiczne.”
Wójt Gminy poinformował o liczbie urodzeń dzieci w miejscowości Bzowiec. W 2010 roku
nie ma urodzeń, w 2011 roku troje dzieci w tym jedno już uczęszcza do przedszkola w Dobrym
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Mieście. W 2012 roku dwoje dzieci. W 2013 roku jedno dziecko. W 2014 dwoje dzieci i w
2015 roku dwoje, które nie mieszkają w Bzowcu.
Powiedział, że jest to dopiero uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i nie przesądza jeszcze o
niczym. Jeżeli Pani Kurator wyda pozytywną opinię, jeżeli rodzice, nauczyciele i związki
zawodowe nie wniosą sprzeciwu dopiero możemy podjąć właściwą uchwalę o likwidacji.

Z-ca Przewodniczącego Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 5.
Uchwała Nr XII/72/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. o zamiarze likwidacji oddziałów
zamiejscowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie z siedzibą w Rogiedlach stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Ad.5b. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Dobre Miasto dotyczącego objęcia
mieszkańców Gminy Lubomino całodobowymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez
Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Małej.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że wszystkie komisji 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 XII/73/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie porozumienia z Gminą Dobre
Miasto dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubomino całodobowymi usługami
opiekuńczymi świadczonymi przez Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Małej
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wolnicy.

Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że Komisja Budżetu i
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 5 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym”. Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”. Komisja Rewizyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i
Samorządu Terytorialnego zaopiniowała 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.
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Uchwała Nr XII/74/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego
Domu Samopomocy w Wolnicy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że wszystkie komisji zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

Wójt Gminy poinformował, że nowym Sołtysem Sołectwa Rogiedle został Pan Marek
Gorajczyk.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XII/75/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w
drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.5e. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Lubomino na rok 2016.
Z-ce Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski powiadomił, że Komisja Budżetu
Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.

i

Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XII/76/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Lubomino na rok 2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy w tym roku nie mamy żadnych
inwestycji?
Wójt Gminy powiedział, że wprowadzone zostaną jakieś inwestycje lecz nie wiadomo czy w
tym roku będą wykonywane. Wszystko zależy od tego czy dostaniemy środki finansowe z
PROW. Wnioski będziemy składać na drogę Zagony – Wolnica na odcinku Wolnica - Różyn i
na drogi gminne w Wilczkowie, których wykonanie będziemy planować na dwa lata.
Projektujemy w tej chwili również sieć wodociągową kolonia Wilczkowo i odwierty studni w
Rogiedlach, Bieniewie i Różyniu. Wszystko musimy poukładać tak, aby nasz budżet to
wytrzymał ponieważ są to inwestycje, których finansowanie jest na poziomie 63.63% a reszta
to wkład własny. Na drogę powiatową Zagony - Gronowo trzeba co najmniej rocznie odłożyć
200 tyś. zł., aby w 2018 rok były środki na dołożenie do inwestycji. Nie będzie nas stać na
drobne inwestycje czy fundusz sołecki.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy w 2016 roku są inwestycje do wykonania?
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Wójt Gminy składamy wnioski na drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę
gminną Samborek - Wilczkowo. Ponadto Komisja Rolnictwa ma wskazać drogi, które mają
być jako wydatki inwestycyjne a nie wydatki bieżące.
Radny Stanisław Sienkiewicz zapytał czy p. Jabłońscy są ujęci w kwestii wodnej.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski ogłosił pół godzinną przerwę.

Ad.2. Podpisanie umowy partnerskiej współpracy Gminy Lubomino z Gminą Wikno w
rejonie Zastawieńskim, obwód Czerniowiecki.
Po przerwie obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubomino Paweł Miąsko, który
przywitał przybyłych gości z Gminy Wikno na Ukrainie, Wicemarszałka Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Pana Mirona Sycza i Starostę Powiatu Lidzbarskiego Pana Jana
Harhaja.
Następnie oddał głos Wójtowi Gminy Lubomino, który dziękując wszystkim za przybycie
poprosił Wójta Gminy Wikno Pana Jarosława Kotik o bliższe przedstawienie gminy z którą
nawiązana zostanie partnerska współpraca.
Radni oraz goście mieli szanse wzajemnego zadawania pytań celem bliższego poznania obu
gmin.
Podczas rozmów głos zabrał także Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko
– Mazurskiego.

Następnie przystąpiono do podpisania poniższego porozumienia:
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Umowa partnerska
o współpracy pomiędzy
Gminą Lubomino w Województwie Warmińsko – Mazurskim , Powiat Lidzbark
Warmiński (Rzeczpospolita Polska)
a
Gminą Wikno w Rejonie Zastawieńskim, Obwód Czerniowiecki (Ukraina)

-I–
Gmina Lubomino i Gmina Wikno nawiązują współpracę partnerską na poziomie
samorządowym.
- II –
Dążąc do głębokiego i szerokiego zacieśnienia stosunków partnerskich obie gminy
zobowiązują się do:
Wzajemnego poznawania się i rozwijania współpracy na zasadzie równorzędności i
wzajemnego zaufania.
Wymiany doświadczeń i współpracy na następujących płaszczyznach:
kultura i oświata,
turystyka,
ochrona środowiska,
administracja publiczna.
Wspierania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
Pogłębiania wzajemnych kontaktów poprzez:
prezentacje dorobku kulturowego obu regionów
wymianę uczniów i młodzieży
wspólne imprezy sportowe
Wspierania inicjatyw na innych płaszczyznach, służących rozwojowi i umacnianiu się
partnerskich stosunków pomiędzy obiema gminami.
- III –
Partnerzy pragną rozwijać i pogłębiać stosunki przyjacielskie pomiędzy mieszkańcami obu
gmin.
- IV –
Umowę, sporządzono w języku polskim i w języku ukraińskim , podpisano
w dniu 11 lutego 2016 r. w Lubominie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wójt
Gminy Lubomino
Andrzej Mazur

Wójt
Gminy Wikno
Kotik Jarosław

.......................................

.....................................
Lubomino, 11 luty 2016 r.
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Ad.7. Zamknięcie obrad.
Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XII
zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Z-ca Przewodniczego Rady
Tomasz Lisowski

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

* Pełny przebieg sesji odzwierciedla zapis dźwiękowy znajdujący się na stanowisku
ds. obsługi rady gminy.
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