Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Łubowo
W dniu 17 .04 2018r.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Łubowo została zwołana na podstawie art.20 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 poz. /
Punkt 1: Otwarcia XXXVIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Łubowo
Pan Mirosław Nowak. Przewodniczący przedstawił zebranym Prezesa Spółki
Wodnej Pana Jarka Pawlickiego.
Punkt 2: Przewodniczący RG stwierdził prawomocność obrad powołując się na
obecność 14 radnych na 15 ustawowego składu RG ,zatem rada jest władna do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Punkt 3: Przyjęcie jednogłośnie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
Łubowo
Punkt4: Jednogłośnie przyjęto protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy .
Punkt 5: Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski przedstawił zebranym
sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym .
- witam Pana Jarka Pawlickiego Prezesa Spółki Wodnej , na zebraniu została
ustalona wysokość opłaty dla członków Spółki wodnej w kwocie 10 zł. od
hektara.
- trwają prace przy przyłączach kanalizacji na terenie gminy
- trwają prace przy uzbrojeniu terenu specjalnej strefy ekonomicznej .
- zakończono modernizację oczyszczalni w Łubowie
- trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej w Owieczkach
- jesteśmy po przetargach na wykonanie szatni przy boisku w Owieczkach i na
zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy.
- w najbliższym czasie mamy w planach poszerzenie drogi w Imielnie , remont
drogi w Fałkowie , droga w Woźnikach ,chodnik w Rybitwach.

- postawiliśmy szatnię przy boisku w Fałkowie ,trwa rewitalizacja boiska w
Łubowie
- trwają rozmowy z Policją w sprawie powstania w naszej gminie posterunku
Policji
- proszę opiekunów świetlic wiejskich o oszczędne gospodarowanie ,bardzo
wysokie rachunki za ogrzewanie.
Głos zabrał Pan Nowak a co z nagrodami dla gospodarnych opiekunów sal.
- Pan Wójt pogratulował Pani Dyrektor Przedszkola w Woźnikach ,za
gospodarność i porządek przy przedszkolu .
Punkt 6 : Interpelacje i zapytania radnych
- głos zabrał radny Pan R. Filipiak : kolejne wygrane mecze Piasta Łubowo z
Czarnymi Czerniejewo 6-3 .
07.04.2018r. w Domu Kultury odbyła się wystawa prac Moniki Kaźmierskiej
połączona z monodramem w wykonaniu A. Wędzikowskiego . Proszę o
uhonorowanie tych młodych zdolnych artystów.
- głos zabrała Pani sołtys Imielenka : bezpieczeństwo mieszkańców na drogach
jest ważne ,a co z bezpieczeństwem energetycznym w naszej gminie – częste
braki prądu .Czy można coś w tej sprawie zrobić , proszę o wsparcie w tej
sprawie.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan A. Łozowski – proponuję zaprosić na
spotkanie Dyrektora Energetyki.
Punkt 7: Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchylenia uchwały nr XXXVI/311/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 26 lutego
2018r. , oraz uchwały nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 23 marca
2018r., XXXVIII/329/2018 – uchwalono jednogłośnie.
2/ utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą ,, Zakład Komunalny w
Łubowie – XXXVIII/330/2018
Głos zabrał Mecenas Fluder przedstawił zebranym informacje dotyczące
powstania spółki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie .
3/ pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XXXVIII/331/2018 – uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4/ pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego –
XXXVIII/332/2018 – uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5/ pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego –
XXXVIII/333/2018 – uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6/ zmiany uchwały budżetowej na 2018r. – XXXVIII/334/2018 – uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
7/ podziału Gminy Łubowo na stałe obwody głosowania , ustaleniu ich
numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych –
XXXVIII/335/2018 – uchwała została przyjęta jednogłośnie .
8/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – XXXVIII/336/2018 – uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
Punkt 8 : wolne głosy i wnioski
- głos zabrał sołtys Wierzyc : nasze społeczeństwo się starzeje powinniśmy
wspierać młodych.
- głos zabrał radny Pan Wendel : co w sprawie placu zabaw w Rybitwach?
Odpowiedzi udzielił Wójt Pan A. Łozowski - czekamy z pracami aż osuszy się
teren.
- głos zabrała Pani sołtys Łubowa : na drodze przy Domu Kultury są dziury ,
proszę o zrobienie przejścia dla pieszych przy Wendexe .
- głos zabrał radny Pan Bułat – na drodze w Owieczkach w kierunku Dębnicy są
dziury.
Punkt 9 : Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Łubowo.
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