Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Łubowo w dniu 30.06.2020r.
XVIII Sesja Rady Gminy Łubowo została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r.poz. 713)
Punkt 1: Otwarcia XVIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Łubowo Pan Mirosław Nowak,
witając radnych, wójta, zastępcę wójta, skarbnika gminy.
Punkt 2: Przewodniczący RG stwierdził prawomocność obrad powołując się na obecność 15 Radnych
Gminy Łubowo.
Punkt 3: Przyjęto jednogłośnie porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Łubowo.
Punkt 4: Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 13.05.2020r. przyjęto jednogłośnie.
Punkt 5: Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski przedstawił informacje na temat działań
międzysesyjnych:


















Mimo trwającej pandemii urząd pracuje normalnie. Wszystkie sprawy załatwiane w gminie są w
100% na bieżąco. Wiele spraw można załatwić przez e-mail, skype lub telefonicznie.
2 lipca podpisujemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na rozbudowę oczyszczalni w
Przyborowie.
Bardzo dużo mniejszych podłączeń do kanalizacji sanitarnej, przygotowujemy do podłączenia
osiedle w Przyborowie i w Chwałkówku, oraz w nowo powstających firmach. Czeka nas
podłączenie kanalizacji do Inkubatora.
Rozmawiamy z firmą, żeby w oczyszczalni w Dziekanowicach założyć taki zestaw jak w Łubowie
w celu utylizacji odpadów. Myślę, że znajdą się środki, żeby uruchomić przetarg na rozbudowę
stacji uzdatniania wody w Łubowie, dodatkowe 2 zbiorniki.
Wymiana (modernizacja rurociągów pod torami w stronę Leśniewa, w Lednogórze) żeby
poprawić ciśnienie.
Mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do kanalizacji muszą okazać dokumenty gdzie wywożą
ścieki.
Ochroną trzeba objąć jezioro Lednickie. Nastąpiło duże rozluźnienie.
Pod koniec lipca przetarg na strefie (kolejni inwestorzy), przyrost firm na terenie gminy
spowoduje miejsca pracy, przychody, podatek od nieruchomości, które można przeznaczyć na
inwestycje. BOVELI ma ruszyć na strefie ale trochę się prace opóźniły przez koronawirusa.
W ramach tarczy 4.0 jest fundusz inwestycji samorządowy. Dostalibyśmy 2.000.000zł a
dostaniemy 50.000-80.000 . Tak został wyliczony algorytm przez panią minister Emilewicz.
Zwolniły się pieniądze w kwocie 4.700.000 zł w OSI. Odbyło się spotkanie w Starostwie. Zostanie
1.000.000zł. Spotkanie odbędzie się w piątek w Starostwie wspólnie z p. Suplicka wójtem gminy
Gniezno ,która ma pomysł, żeby podłączyć Goślinowo do Gniezna w sprawie pozyskania
środków na ścieżki rowerowe.
W planach mamy ścieżkę rowerową od skrzyżowania w Dziekanowicach aż po świetlicę wiejską
w stronę skansenu, w przyszłym roku będzie droga w stronę Skansenu po wybudowaniu
muzeum. Ścieżka jest ważna bo znajduje się tam Mały Skansen, Duży Skansen, Muzeum, plaża.
Przygotowujemy z FDS drogę w Fałkowie, Imielno.
Przymierzamy się do budowy chodnika w Łubowie w stronę cmentarza.




Projektujemy podłączenie deszczówki w Pierzyskach od p. Pruchniewicza w kierunku torów,
przygotowanie do budowy chodnika.
Jeżeli chodzi o szkoły to jesteśmy przygotowani na nauczanie zdalne, w razie jak szkoły nie będą
funkcjonować normalnie od września.

Punkt 6: Raport o stanie gminy: Raport o stanie gminy Łubowo za 2019r. przedstawił Wójt.
Raport jest obszerny, jest dostępny na stronie internetowej gminy oraz w BIP.
Najważniejsza jest gospodarka. Gmina musi przyjmować nowych mieszkańców, żeby nie nastąpiło
starzenie się społeczeństwa. Najwięcej mieszkańców jest w przedziale 35-44 lat. Czyli jesteśmy
młodą gminą.
a/ debata nad raportem – brak
Radny Włodarczyk : zapytanie o drogę od Lednogóry do Imielenka w stronę ronda na S. Pan wójt
powiedział, że Od lipca coś zacznie się tam dziać.
Sprzedaż działek w Imielnie, oraz Imielenku. Brak zabezpieczenia sprawy kościelnej.
Odpowiedź Wójta: sprzedaż działek była zatwierdzona przez Radę Gminy. Na najbliższej sesji
odpowiemy.
W Starostwie przygotowywana jest decyzja środowiskowa. Przewidujemy złożenie wniosku do FDS w
przyszłym roku. Droga będzie wykonana w przyszłym roku.
Punkt 7 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo wotum
zaufania - /XVIII/159/2020
15 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały.
Punkt 8 Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r. a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Łubowo za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Treść uchwały Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, odczytała skarbnik gminy E. Klimek
b/ zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Łubowo z wykonania budżetu gminy za 2019.,
odczytała skarbnik gminy.
c/rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Łubowo za 2019r. (dyskusję pominięto ze
względu na fakt, iż radni otrzymali materiały wcześniej i mogli się z nimi zapoznać zgodnie z art. 270
ustawy o finansach publicznych)
d/ debata nad sprawozdaniami – brak dyskusji
e/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r. /XVIII/160/2020
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.
Punkt 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019r.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2019r.- wniosek odczytała
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej H. Cegiel.

b/ 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 2019r.- teść
uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Łubowo E. Dutka
c/ dyskusja - brak dyskusji.
d/ głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie: - udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo
za 2018r.- /XVIII/161/2020/
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie: - pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Gnieźnieńskiego – XVIII/162/2020/
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych „ZA”
Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie: - zmiany uchwały budżetowej na 2020r. - XVIII/163/2020
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Punkt 12. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Włodarczyk: Podłączenie internetu.
Wójt odpowiedział, że będą realizowane podłączenia. Zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie
rozwiązania problemu.
Radna Dutka: próg zwalniający przy mleczarni w Lednogórze w stronę jeziora.
Radny Wachoń: prośba o naprawę chodnika przy wylocie z Łubowa na zjeździe przy moście od strony
Lednogóry.
Radny Bułat: zapytanie o konkurs na wieniec dożynkowy. Radny Filipiak odpowiedział, że jest
ogłoszony konkurs na kompozycję dożynkową.
Sołectwo się pyta czy można będzie robić festyn sołecki.
Punkt 13. Wolne głosy i wnioski.
p. Sylwia Maliszewska przedstawiła problem związany z firma p. Setkowicza. Kupiłam działkę w 2013r.
Zapewniano mnie że Centrum Kamienia to będzie tylko hurtownia, nie ma zgody na produkcje takie
zapewnienie otrzymałam od p. Setkowicza. Jest to związane z cięciem kamienia 7 dni w tygodniu 24
godz. na dobę.
Wójt odpowiedział, że temat jest znany. Pan Setkowicz został poproszony o przedstawienie
dokumentów. W chwili obecnej dokumenty są analizowane.
Radny Michałowicz: decyzja odwoławcza KOWRU. Wójt odpowiedział, że została naliczona opłata
adiacencka w związku z wzrostem wartości. Na dzisiaj jest to kwota 1.500.000zł. KOWR odwołał się.
Do Kolegium. Pilnujemy,, żeby sprawa się nie przedawniła.
Zlecono opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej w Fałkowie.
Pani Anna Nowak złożyła pismo z prośba o odczytanie pisma na sesji Rady Gminy. Pismo jest
kierowane do Wójta Gminy, a nie do rady gminy. Odpowiedź zostanie udzielona wnioskodawczyni na
piśmie.
Punkt 14. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Łubowo.
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