Protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy Łubowo w dniu 15.06.2018
XL Sesja Rady Gminy Łubowo została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm./
Punkt 1: Otwarcia XL Sesji Dokonał Przewodniczący Rady Gminy Łubowo Pan Mirosław Nowak.
Punkt 2: Przewodniczący RG stwierdził prawomocność obrad powołując się na obecność 15 Radnych
Gminy Łubowo.
Punkt 3: Przyjęto jednogłośnie porządek XL Sesji Rady Gminy w Łubowie.
Punkt 4: Jednogłośnie przyjęto protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 23.05.2017
Punkt 5: Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski przedstawił informacje na temat działań
międzysesyjnych:
 Od 1 lipca zaczyna swoją działalność Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Fałkowie (biurowiec
na terenie GSS-ów),
 Jesteśmy jako gmina w stanie zamrozić cenę wody na 3 lata,
 Woda jest tylko do celów bytowo – socjalnych, NIE do podlewania trawników,
 Na terenie gminy jest 80 pomp oraz ok. 180 km sieci wodno – kanalizacyjnej, dążymy do pełnego
monitoringu pomp z serwerowni,
 Przez uszczelnienie VAT-u nie mamy zwrotu za sprzedaż wody, możemy odliczyć sobie tylko 8%
za dostarczanie wody do szkół, przedszkoli i świetlic,
 Projekty w realizacji:
o Uzbrojenie SSE do końca czerwca prace powinny zostać ukończone, pozwolenie
wodno –prawne otrzymamy około 20.08.2018 – bez tego nie można uruchomić
SUW; zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż energii elektrycznej,
o Ścieżka rowerowa Myślęcin – Owieczki na ukończeniu, powstanie także 3 km
odcinek nowego dywaniku przy tej ścieżce,
o Z OSI powstanie ścieżka rowerowa w Lednogórze od świateł do dworca
kolejowego,
o W budowie ścieżka rowerowa Wierzyce – Czerniejewo,
o Stoją już kontenery w Owieczkach – powstaje „Szatnia na Medal”,
o Projektuje się sieci sanitarne w : Osiedle Zielone Wierzyce, Lednogórze,
Rybitwach, Wierzyce przy granicy z gminą Czerniejewo, Rzegnowo, Łubowo
osiedle koło Pani Sikorskiej,
 Uzyskaliśmy pieniądze na poszerzenie drogi w Lednogórze za wiatrakami,
 Droga Pierzyska – Wożniki zostanie zrobione tylko 700 m dywaniku – reszta drogi należy do PKP,
 Zostały uruchomione dyżury motorówek na Jeziorze Lednickim, Straż Pożarna będzie pływać w
asyście Policji,
 Remont obiektu pod posterunek Policji w Fałkowie,
 Rozbudowa SP Fałkowo zostanie wykonana w przyszłym roku,
 Pozyskano środki na remont wieży kościoła w Lednogórze,
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Punkt 6: Interpelacje i zapytania Radnych
Radna Bugajewska: Mam dwa krótkie pytania: koło starego Przedszkola w Fałkowie został plac zabaw
czy on zostanie gdzieś przeniesiony? Drugie pytanie to z mojej ciekawości jak wygląda teraz
publikacja naszych danych np. oświadczeń majątkowych w Internecie w związku z wejście w życie
RODO?
Wójt Łozowski: Plac zabaw zostanie przeniesiony na teren nowego przedszkola.
Mecenas Fluder: RODO nie wpływa na publikacje Państwa danych w Internecie, ta kwestia pozostaje
bez zmian.
Radny Włodarczyk: Jest susza. Wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. W tym roku 70-80% zboża wyschło. Nie padało w nas 9 tygodni.
Pan Drankiewicz: Puławy dają nam pozwolenie na odszkodowanie tylko na zboże jare. Bez tej zgody
nic nie możemy zrobić.
Radny Włodarczyk: W mediach mówią, że już można składać wnioski na odszkodowanie.
Wójt Łozowski: Wnioski można składać.
Radna Cegiel: Jeśli mowa o wodzie proszę nie zapomnieć o Woźnikach i Baranowie wieczorami mamy
tak niskie ciśnienie, że nie można się umyć. Drugie pytanie: jak wygląda rozbudowa salki przy
przedszkolu w Woźnikach?
Wójt Łozowski: Projekt salki jest w realizacji. Woda będzie podłączona do Łubowa, wszystko wymaga
czasu, możemy zrobić wodę kosztem drogi w stronę Pierzysk.
Radna Cegiel: woda i droga to są dwie różne sprawy.
Sołtys Pieśniewska – Kazimierczyk: Rozumiem, że w związku z susza jest zakaz podlewania trawników
i słusznie. Komu można zgłaszać fakt łamania tego zakazu i jaka jest za to kara? Czy pobór wody jest
dobrze policzony na mieszkańca? Na działkach w weekend jest masę ludzi i wody jest zużywane o
wiele więcej niż zazwyczaj. Może należałoby ograniczyć działkom ilości dostarczanej wody? Oni płacą
mniej za wodę bo nie maja wliczanych ścieków. Jest co raz więcej ludzi na działkach a zbliżają się
wakacje i będzie problem. Drga sprawa: czy można indywidualnie wynająć równiarkę czy trzeba przez
Urząd Gminy, szukamy wiemy, że nigdzie nie ma takiego sprzętu, czy jak go znajdę mogę
indywidualnie go wynająć aby wyrównać drogi? Dlaczego jest zakaz kąpieli na plaży od strony
Dziekanowic?
Wójt Łozowski: Zakaz podlewania trawników jest, ale bez konsekwencji. Proszę wskazać kto ma
równiarkę to my wynajmiemy. Firmy z takim sprzętem nie startują do przetargów. Będziemy równać
od reki ale wynajem musi iść przez gminę. Urządzenie kąpieliska nie jest takie łatwe. Nie mamy
ratownika. Można się kąpać na własną odpowiedzialność. Jest zagwarantowana tylko motorówka dla
bezpieczeństwa. Dopiszemy na tabliczce, zakaz kąpieli ze względu na brak ratownika, żeby ktoś nie
pomyślał, że woda jest zanieczyszczona.
Sołtys Pieśniewska – Kazimierczyk: W zeszłym roku wnioskowaliśmy o ustawienie znaków
ograniczeniem prędkości w Imielenku. Rok minął. Czy coś wiadomo w tej sprawie?
Pan Drankiewicz: Z związku z brakiem wody. Byłem na Dniu Melioranta i apeluję do Pana Wójta, do
Radnych budujmy zbiorniki retencyjne do magazynowania wody.
Sołtys Skwarek: Byłem na zebraniu Zarządu Ogródków Działkowych, na którym uczulono na nie
podlewanie trawników. Nie zgłaszano tam złamania tego zakazu. Faktycznie w weekend jest na
działkach bardzo dużo ludzi.
Sołtys Pieśniewska – Kazimierczyk: A co z zabezpieczeniem energii elektrycznej w Imielenku? Mamy
przerwy w dostawie prądu?
Wójt Łozowski: Będzie spotkanie z dyrektorem energetyki to ta sprawa zostanie załatwiona.
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Punkt 7: Podjęcie uchwały w sprawie:
 Zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. – XL/342/2018
Uchwalono jednogłośnie
Punkt 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łubowo za 2017r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego:
a) - zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Łubowo z wykonania budżetu gminy za
2017r. Sprawozdanie przedstawił Wójt Łozowski.
- dyskusja – brak
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu gminy Łubowo za 2017r. Sprawozdanie
przedstawiła Pani Skarbnik.
- dyskusja (pominięto dyskusję ze względu na fakt, iż radni otrzymali materiały wcześniej i
mogli się z nimi zapoznać zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych)
c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. – XL/343/2018
15 Radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały.
Punkt 9: Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenie Wójtowi Gminy Łubowo absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017r.
b) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2017r. – Wniosek
przedstawił Radny M. Kołodziejczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
c) Zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu
za 2017r. – Treść uchwały przedstawił Radny M. Kołodziejczak – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
d) Dyskusja – brak
e) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Łubowo za 2017r. – XL/344/2018
Uchwalono 15 głosami.





Nadania ronda – „Rondo Powstańców Wielkopolskich” – XL/345/2018
Uchwalono jednogłośnie.
Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu gnieźnieńskiego w sprawie podziału Powiatu
Gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze – XL/346/2018
Radną Powiatu Pani Mądra przedstawiła projekt w sprawie podziału powiatu na okręgi
wyborcze.
Wszyscy Radni opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.
Wynajmu gruntu w Fałkowie – XL/347/2018
Przyjęto jednogłośnie.
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Punkt 10: Wolne głosy i wnioski.
Wójt Łozowski: Jeśli chodzi o złe przeliczenie poboru wody w gminie to już mówię wynosi on
600L/dzień/mieszkańca.
Radna Cegiel: Jeszcze w temacie wody. Ostatnio w Woźnikach była awaria wody. Szukano gdzie.
Okazało się, że w piwnicy pękła rura i po dwóch dniach dopiero to zauważono. Stracono duże ilości
wody. Jak jest taka sytuacja to proszę sołtysów o nagłośnienie awarii, aby uniknąć takiego
marnowania wody.
Radny Filipiak: W imieniu Komisji Kultury pragnę podziękować za sprawne załatwienie projektu
nadania Ronda Powstańców Wielkopolskich. Radnym za poparcie w formie uchwalenia tego ronda.
Wszystkim zaangażowanym za pomoc w realizacji tego projektu.
Pan Drankiewicz: Zapraszam wszystkich na festyn rodzinny Zielono mi w niedzielę w Dziekanowicach.
Jest przygotowane mnóstwo atrakcji. Apeluje także o promocje zdrowej żywności z naszych
regionów.
Radna Cegiel: A gdzie plakat z tego festynu?. Był w urzędzie gminy i po chwili zniknął.
Sołtys Mizerka: Panie Wójcie a co z felernym asfaltem?
Wójt Łozowski: Firma wykonująca ten asfalt została pozwana do sądu. Muszą położyć nowy dywanik.
Poprzedni został wykonany z mało jakościowego materiału.
Radna Powiatu Pani Mądra: z okazji 100 lecia Niepodległości Polski 28 grudnia 2018 odbędzie się
wspólna sesja wszystkich radnych z powiatu w auli I LO w Gnieźnie. Myślę, że warto także zaprosić na
nią Pana Grabowskiego.
Pan Pawlicki – Gminna Spółka Wodna – Spółka ma do wykonania ogromną ilość robót. Wstępnie
fundusze pozyskaliśmy z Powiatu i liczymy na wsparcie Pana Wójta. Ze składek Spółka pozyskała
3000zł na rok. Zapisanych jest 3-4 gospodarzy.
Radny Nowak: Jest problem z firmą zakładająca światłowody. Było zebranie i dużo ludzi chciało być
podłączonych, teraz się okazuje że są podłączeni ale nie ci co trzeba.
Pan Drankiewicz: W Fałkowie ludzie chcą się podłączyć to firmą powiedziała, że już nie chce chętnych.
Wójt Łozowski: Firma kładzie teraz światłowody do Rzegnowa. Musza podłączyć Szkołę w
Owieczkach. W ciągu 2 lat cała gmina ma być podłączona.
Ostynowicz Hanna: Rozdam Państwu teraz projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków . Proszę się z nim zapoznać.
Mecenas Fluder: Zapoznając się z projektem regulaminu proszę przed zaopiniowaniem zwrócić
uwagę że musimy działać ściśle z przepisami prawa, nie możemy wyjść poza obszar ustawy.
Radny Jakubowski: W gminie Kłecko jest Spółka Wodna i ona dobrze prosperuje u nas wszystko się
jakoś rozmyło.
Punkt 9: Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy Łubowo.
Protokołowała:
M. Bugajewska
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