Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Łubowo w dniu 26.02.2018
XXXVI Sesja Rady Gminy Łubowo została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm./
Punkt 1: Otwarcia XXXVI Sesji Dokonał Przewodniczący Rady Gminy Łubowo Pan Mirosław Nowak.
Punkt 2: Przewodniczący RG stwierdził prawomocność obrad powołując się na obecność 13 Radnych
Gminy Łubowo.
Punkt 3: Przyjęto jednogłośnie porządek XXXVI Sesji Rady Gminy w Łubowie.
Punkt 4: Jednogłośnie przyjęto protokół z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2017
Punkt 5: Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski przedstawił informacje na temat działań
międzysesyjnych:
 Pan Wójt powitał nowego Radcę Prawnego działającego przy naszym Urzędzie Pana mecenasa
Pawła Fludra,
 podczas ferii zimowych w szkołach podstawowych na terenie gminy trwały remonty,
 centralizacja VATu - uszczelnienie wpływów i kosztów związanych z nieopodatkowaniem
sprzedaży mediów w gminie tj. np wody w szkołach, budowa kanalizacji i przyłączy
wodociągowych,
 drogi nieutwardzone na terenie gminy zostają wzmacniane wożonym przez nas materiałem
budowlanym.
Sołtys Stachowski pokazał Wójtowi złom wtopiony w nawożony materiał.
Wójt: Pomimo sprawdzania jakości materiału takie rzeczy się zdarzają.
 roboty budowlane na WSSE stanęły ze względu na bardzo duże mrozy,
 budowa ścieżki rowerowej Strychowo - Owieczki rusza w marcu,
 zostanie ogłoszony przetarg na rewitalizację terenu przed Urzędem Gminy, zostanie
zlokalizowany obelisk upamiętniający Powstańców Wielkopolskich,
 jest już przygotowany projekt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Fałkowie,
 zostanie otwarta Strefa Aktywności w miejscowościach Lednogóra i Imielenko,
 w Owieczkach powstały szatnie z programu Szatnie na medal, w Fałkowie koło nowego boiska
tez by się przydały,
 nie zostanie otwarty żłobek w Fałkowie na miejscu byłego Przedszkola, Żłobek Montessori w
Pobiedziskach przyjmie dzieci także z terenu naszej gminy,
 powstają linie podmiejskie w gminie Pobiedziska - Wierzyce na pewno z tego skorzystają,
 remont drogi Wierzyce - Czerniejewo jest wykonywany zgodnie z harmonogramem,
 droga Pierzyska - Pierzyska musi zostać poprawiona przez wykonawcę - pęka, na czas budowy
drogi prosimy policję o nie wpuszczanie ciężarówek na tą drogę,
 droga Imielno - Wierzyce zostanie poszerzona do końca roku, zostanie wybudowana także
ścieżka rowerowa,
 został złożony wniosek na budowę ścieżki rowerowej od dworca w Lednogórze do starej drogi
"5",
 w maju rusza sprzedaż ziem na WSSE w Fałkowie.
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Zgromadzonym został wyświetlony projekt Areny Łubowo.
Punkt 6: Interpelacje i zapytania Radnych
Brak
Punkt 7: Podjęcie uchwały w sprawie:
 uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łubowo - XXXVI/305/2018
Uchwalono 13 głosami.
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszaru obejmującego
działki nr ewid. : 120/1, 120/2, 116, 117, 118, 119 i część działki nr ewid. 121 - XXXVI/306/2018
Uchwalono jednogłośnie.
 udzielenia dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej z terenu gminy Łubowo z przeznaczeniem na
prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętego Mikołaja w Łubowie XXXVI/307/2018
13 głosów za przyjęciem uchwały.
 zmiany uchwały budżetowej na 2018r. - XXXVI/308/2018
Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
 nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowych w Lednogórze - XXXVI/309/2018
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynki nr 27 w Fałkowie XXXVI/310/2018
Uchwalono jednogłośnie.
 ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe, będące własnością Gminy Łubowo XXXVI/311/2018
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Łubowo na 2018r. - XXXVI/312/2018
13 głosów za przyjęciem uchwały.
 zmiany uchwały nr XXXV/380/2014z dnia 10.06.2014r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubowo na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata
2018 - 2021" - XXXVI/313/2018
Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienie opieki
bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Łubowo w 2018r. - XXXVI/314/2018
Uchwalono jednogłośnie.
 zmiany uchwały nr XXXVII/390/2014 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie
podziału Gminy Łubowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów XXXVI/315/2018
Uchwalono 13 głosami.
Punkt 8: Wolne głosy i wnioski.
Radny Strzyżewski: Do kogo zgłosić wycinkę topoli koło cmentarza w Łubowie?
Radny Jakubowski: W sprawie pomieszczeń dla policji, czy naprawdę posterunek będzie w Fałkowie?
Starsze osoby nie wejdą na piętro.
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Wójt Łozowski: Czekamy na rozstrzygnięcie lokalizacji posterunku Policji. Nie wiadomo czy na pewno
będzie w Fałkowie. Za miesiąc powstanie koncepcja węzła komunikacyjnego wkoło gminy.
Radny Nowak: Do Gminnej Spółki Wodnej na chwilę obecną chcą się przyłączyć 3 - 4 wsie.
Radny Włodarczyk: Propozycja cenowa 27zł/ha jest za wysoka. My szacunkowaliśmy cenę w
granicach do 15 zł. W tej kwocie kogo stać na dołączenie się do Spółki?
Mecenas Fluder: Konieczność przyłączenia się do spółki nie istnieje. Spółka Wodna to nieliczne grono,
gdzie trzeba stworzyć całą infrastrukturę, a korzystają z tego wszyscy. Jeżeli ktoś, nie należący do
Spółki, na terenie którego są rowy i Spółka je oczyści to ma ona prawo wystąpić do tej osoby o
poniesienie kosztów za wykonane roboty.
Wójt Łozowski: 27 zł to wysokość kwoty, przy której można później starać się o dofinansowania od
wojewody. Przystąpienie do Spółki jest dobrowolne.
Mecenas Fluder: Stworzenie Spółki Wodnej niesie możliwości dofinansowywania z różnych
programów, aby móc wystąpić z wnioskiem, spółka musi posiadać odpowiedni statut prawny. Spółka
Wodna jako ukonstytuowany beneficjent może się starać o dofinansowywania.
Wójt Łozowski: Przykładowo Fałkowo nie przystępuje do Spółki Wodnej, jeżeli rów koło przedszkola
nie zostanie oczyszczony to koszty za jego zrobienie poniesie Wiejska Spółka Wodna.
Sołtys Stachowski: Mieliśmy spotkanie w sprawie Spółki Wodnej. Niestety osoba reprezentująca
Urząd Gminy nie była kompetentna, nie wiedziała dlaczego taka jest opłata. Nie miał pojęcia o planie
działania Spółki.
Wójt Łozowski: Żeby stworzyć plan działania Spółki to musi zostać wybrany zarząd. Plan działania jest
uwarunkowany stawką 27 zł, Spółka musi zostać ubrana w struktury. Przepraszam za kompetencje
naszego pracownika. Można zrezygnować z tworzenia Gminnej Spółki Wodnej, i będzie jak do tej
pory funkcjonować tylko Wiejska Spółka Wodna Kierowana przez Pana Drankiewicza. Tylko czy rowy
nie zostaną zarośnięte jak do ma miejsca dzisiaj.
Radny Nowak: Dlaczego tylko rolnicy mają płacić, niech wszyscy się złożą.
Wójt Łozowski: Miały powstać Wody Polskie, na razie nic o nich nie wiadomo. Nie wiadomo czy
opłaty z dachów pójdą do Spółki Wodnej czy Wód Polskich.
Radny Michałowicz: Przecież wszyscy jesteśmy rolnikami, czy mamy się cofać 10 lat za różnicę 5 zł?
Jak możemy się dogadać jak już teraz mamy z tym problem?
Pani Janina Walczak: Już dziś zapraszam wszystkie wsie do brania udziału w corocznym konkursie na
Palmę Wielkanocną.
Sołtys Nowak: Czy coś będzie robione w Baranowie: Zwiększone ciśnienie wody?
Wójt Łozowski: Wszystko jest gotowe do roboty. Są projekty 2 stacji benzynowych na MOPach co
uskuteczni zwiększenie ciśnienia wody także i w Baranowie. Świetlica dla mieszkańców Baranowa
będzie na razie w Strychowie. Jak Urząd Marszałkowski ogłosi nabór to rozbudujemy świetlicę w
Myślęcinie.
Sołtys Michalski: W Leśniewie jest zrobiona kanalizacja, ale nie jesteśmy jeszcze podłączeni. Nikt nic
nie wie.
Tomasz Hartwich: Sołtys dostanie instrukcję jak się podłączyć.
Radna Mądra: Na spotkaniu noworocznym Prymas wyraził swój zachwyt naszą gminą, jest bardzo
zadowolony z remontu kościoła parafialnego w Łubowie. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w
Fałkowie może być dumna z swoich uczniów były one fantastycznie przygotowane i godnie
reprezentowały naszą gminę. Proszę o pozostanie Państwa po zakończeniu sesji na 15 minut,
przedstawię Państwu podjęte działania wraz Panem Wójtem dotyczące obchodów Powstania
Wielkopolskiego na terenie naszej gminy.
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Radna Bugajewska: Panie Wójcie na jakim etapie jest projekt uporządkowania terenów po Agencji
Rolnej w Fałkowie po spotkaniu z Panem projektantem Brzezińskim?
Wójt Łozowski: Projekt jest już gotowy. Poszedł do weryfikacji do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, z którego dostaliśmy zapytanie o zbycie terenów.
Punkt 9: Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Łubowo.
Protokołowała:
M. Bugajewska
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