Protokół z obrad X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łubowo w dniu 28.08.2019
X Sesja Rady Gminy Łubowo została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506/
Punkt 1: Otwarcia X Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Łubowo Pan Mirosław Nowak, witając
wszystkich zaproszonych.
Punkt 2: Przewodniczący RG stwierdził prawomocność obrad powołując się na obecność 15 Radnych
Gminy Łubowo.
Punkt 3: Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o uzupełnienie porządku obrad o
dodatkową uchwałę dot. Zmiany WPF. Zmieniony porządek obrad przegłosowano jednogłośnie.
Punkt 4: Protokół z IX Sesji Rady Gminy z dnia 14.08.2019r. przyjęto z poprawką dot. błędnego
zapisu w uchwale IX/81/2019 dot. wynik głosowania 14 Za, 1 PRZECIW . Protokół z poprawką
przyjęto jednogłośnie.
Punkt 5: Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski przedstawił informacje na temat działań
międzysesyjnych:












W czwartek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim będą podpisywane umowy w sprawie
połączeń autobusowych. Dlatego tez zwołano tą sesję, musi być najpierw uchwała rady gminy.
9 września odbędzie się podpisanie umowy z Pobiedziskami na przejazdy autobusowe przez
Wierzyce.
Dojazdy szkolne – 3 autobusy zostają – sprawdzą czy będą w stanie rozwieźć i przywieźć
wszystkie dzieci.
Podziękowanie Wójta dla wszystkich służb, radnych, sołtysów i sołectw za przygotowani
tegorocznych dożynek. Wieńce dożynkowe w tym roku przygotowały wszystkie wioski.
We wrześniu przejście dla pieszych w Pierzyskach, oraz przejście dla pieszych w Lednogórze
(PKP).
W piątek przetarg na nakładkę w Fałkowie, natomiast w poniedziałek przetarg na Pierzyska i
Woźniki.
Został złożony wniosek na drogę od WSSE w stronę Leśniewa.
W przyszłym roku wniosek na drogę Imielno-Wierzyce.
Nakładka drogi do Pierzysk zbyt cienka gmina złoży pozew do Sądu.
Budowa żłobka zmierza ku końcowi, jak również SP Fałkowo.
Wymiana oświetlenia na ścieżce w Lednogórze.

Punkt 6:
Interpelacje i zapytania radnych:
Brak.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego- /X/84/2019/
Uchwałę podjęto jednogłośnie
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8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- uznania skargi z dnia 22 lipca 2019r. za bezzasadną- /X/85/2019/
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił opinie komisji w powyższej sprawie.
Uchwałę podjęto 15 głosami „ZA”
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
- uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo- /X/86/2019/
Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały
Punkt 10: Wolne głosy i wnioski.
Brak.
Wójt Gminy złożył podziękowania pani Ewie Cieslińskiej dotychczasowej dyrektor ze Szkoły
Podstawowej w Falkowie w związku z rezygnacją z funkcji dyrektora szkoły. Odchodząca pani dyrektor
złożyła podziękowania Wójtowi, radzie gminy oraz sołectwom i sołtysom z terenu gminy za
współprace za cały okres sprawowania funkcji.

Punkt 11: Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Łubowo.

Protokołowała:
E. Dolata
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